
Milí čitatelia!

Blíži sa koniec školského roka a asi netrpezlivo čakáte na vy-
svedčenie a dva mesiace prázdnin. Dostáva sa vám do rúk štvrté 
číslo Mladého vedca, ktoré vyšlo v náklade 35 000 kusov, keďže 
váš záujem oň bol oveľa väčší ako pri predchádzajúcich troch 
číslach. Bohužiaľ, viac ako polovica objednávok časopisu nám 
prišla vyplnená nesprávne – tých pár riadkov pokynov na prvej 
strane objednávky asi čítala ozaj malá časť z tých, ktorí ho ob-
jednávali. Avšak nechceme vás žiakov trestať za chyby vašich 
učiteľov, ktorí vypĺňali objednávky, a tak sme sa snažili akcep-
tovať čo najviac objednávok a doplniť chýbajúce údaje alebo 
opraviť nesprávne uvedené.

V tomto čísle začíname avizovaný seriál o robotoch – začí-
name úvodom do problematiky, predstavíme si jednotlivé časti 
robota. V ďalších číslach si povieme viac o detailoch výroby 
konkrétneho robota. Pokračujeme v seriáli o jedovatých rastli-
nách a pripájame aj pár slov o inváznych rastlinách. Z biológie 
sa venujeme aj zvieratám – začneme od parazitov, povieme si 
niečo o tom, ako sa zvieratá maskujú, a skončíme pri zvieratách, 
ktoré človek vyhubil. V tomto čísle sa venujeme viac aj biológii 
človeka – možno o sebe zistíte opäť niečo nové a počas prázdnin 
budete mať možnosť lepšie sledovať samých seba. Pre technicky 
zameraných čitateľov sme pripravili článok o satelitnej mobilnej 
sieti a o rope, s derivátmi ktorej sa každodenne stretávame.

V priebehu posledných pár mesiacov sme k dátumu uzávierky 
časopisu stihli zorganizovať 49 prezentačných dní – možno ste 
boli aj ich priamymi účastníkmi. Veľmi nás potešil záujem o ne 
a aj vaše pozitívne reakcie nám dodávajú chuť do ďalšej práce. 
Pre tie školy, na ktoré sme nestihli prísť, je vyhradený septem-
ber a október, keď začne druhá séria týchto prezentácií. Aj na 
základe vašich pripomienok budú do prezentácií zaradené nové 
aktivity.

 
Naša korešpondenčná súťaž pokračuje 2. ročníkom – zadania 

prvého kola môžete nájsť v časopise. Táto séria je trochu jedno-
duchšia, predsa len cez prázdniny treba oddychovať, a preto sme 
zaradili aj viac úloh s krátkou odpoveďou. Upozorňujeme vás 
však, že odpisovanie budeme trestať ešte tvrdšie ako v predchá-
dzajúcom ročníku. Takže prajeme príjemnú samostatnú prácu 
pre vypracovávaní súťažných úloh.

Čo dodať na záver? Prajeme vám krásne a dlhé prázdniny, aby 
ste počas nich načerpali veľa síl do nového školského roka, kde 
vás hneď na jeho začiatku bude čakať ďalšie číslo časopisu Mla-
dý vedec. Časopis si môžete zobrať so sebou na dovolenku či 
do tábora a možno zaujme aj ďalších ľudí okolo vás. Ak sa tak 
stane, budeme len radi, keď sa aj vďaka vám rozšíri okruh našich 
čitateľov.

	 	Martin	Hriňák
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Robotika ako hobby
Tak rýchlo, ako nastúpila počítačová éra, prichádza éra robotov. 
Inteligentné roboty sa stanú samozrejmosťou každej domácnos-
ti. Vynálezy začínajú postupnými krokmi od tých najjednoduch-
ších vďaka nadšencom elektroniky a robotiky.

Robotické súťaže

Vo svete sú čoraz populárnejšie súťaže robotov, ktoré motivu-
jú amatérskych konštruktérov všetkých vekových kategórií. 
U nás je to už osem rokov súťaž Istrobot v Bratislave. Súťaží sa 
v štyroch kategóriách. V kategórii Stopár (vo svete známej pod 
názvom Pathfollower) je cieľom súťažiaceho čo najrýchlejšie 
prejsť určenú dráhu, ktorú tvorí čierna lepiaca páska na bielom 
podklade. Aby to nebolo také jednoduché, treba zdolať nástra-
hy, napr. tunel (zmena svetelných podmienok), prerušenie dráhy 
(robot musí nájsť druhý koniec) a tehla (robot ju musí obísť). 

V kategórii Myš	v	bludisku (Micromouse) treba čo najrýchlej-
šie prejsť bludiskom. Robot si môže bludisko postupne zmapo-
vať a vyhľadávať najkratšiu cestu, pretože sa ráta najkratší čas 
zo štartovacieho políčka do cieľa. Steny bludiska tvoria biele 
doštičky dlhé 18 cm upevnené na tmavom podklade. 

Kategória Minisumo je robotické sumo, kde je cieľom vytlačiť 
z ringu súpera neagresívnym spôsobom. Robot nesmie nič vrhať 
ani strieľať či poškodiť súpera. Musí spĺňať hmotnostné obme-
dzenie do 500 gramov, maximálne rozmery 10 x 10 cm (výška 
nie je obmedzená), ako aj prejsť testom priľnavosti k podložke. 
Po štarte sa však môže ľubovoľným spôsobom meniť.

A napokon vo Voľnej	jazde (Freestyle) môže súťažiaci pred-
viesť všetko, čo jeho robot dokáže. O víťazovi rozhodnú diváci 
silou potlesku. Napríklad robotickú ruku na obrázku, ktorá bez-
pečne uchopila pohár a preliala vodu do nádoby, privítali s nad-
šením.

Súťaž je o to zaujímavejšia, že roboty musia byť autonómne, 
t. j. fungovať samostatne bez zásahu človeka, dotyk sa trestá. 
Tento druh súťaže je u nás pomerne nový. Kategória Micromo-
use beží vo svete od sedemdesiatych rokov minulého storočia, 
hoci prvé pokusy sa objavili už v päťdesiatych rokoch; populár-
na je najmä v Anglicku a Japonsku. Paleta robotických súťaží je 
skutočne pestrá: robotický futbal v Japonsku, RobotChallenge vo 
Viedni (podobá sa tej našej), Eurobot tento rok v Nemecku (kaž-
doročne iná úloha), profesionálna Grand Challenge v USA (auto 
má samostatne precestovať sto kilometrov dlhú tŕnistú trať), 
a pre fajnšmekrov existuje Vojna robotov (Robot Wars) v USA, 
kde nechýbajú kladivá, sekery, nože, cirkulárky, motorové píly, 
vŕtačky, plameňomety, žieraviny ani chemické a pyrotechnické 
zbrane a po bojisku lietajú nerozpoznateľné komponenty. 

Ak váš robot náhodou pristane na Mesiaci a pošle odtiaľ poz-
drav, firma Google Vám venuje štedrú odmenu 30 miliónov do-
lárov. Výzvu už zobralo vážne desať tímov a zatiaľ sa zdá, že na 
tom pracujú dosť aktívne.

Vynaliezavosť konštruktérov nemá hraníc. Materiál, ako 
sú motorčeky z disketových mechaník, zubné kefky, vrchná-
ky, platničky z pevného disku, tomu dávajú jedinečný nádych. 
Nájdeme jednak programovateľné Lego-roboty zo série RCX 
a NXT, amatérsky zhotovenú elektroniku, ale aj hybridy, naprí-
klad kombináciu mechanickej prevodovky zo stavebnice a ama-
térskej elektroniky. Podmienkou však je, aby bol robot dielom 
súťažiaceho. Komerčné Lego-roboty majú svoje prirodzené ob-
medzenia najmä v náročnejších kategóriách. Naopak, zhotove-
ný robot možno pružne vylepšovať a zvyšovať jeho nádej na 
úspech v ďalších ročníkoch, je s ním viac zábavy. My sa v člán-
ku zameriame na vlastnoručnú elektroniku a pozrieme sa bližšie 
na hlavné súčiastky robota.

Technika

2



Technika

Anatómia robota

Iste sa už pýtate, ako robotu vdýchnuť život a naučiť ho vy-
konávať danú činnosť. Na to slúži procesor, no nie taký, ktorý 
nájdete v počítači, ale programovateľný. To znamená, že napíše-
te program na počítači a „napálite“ ho do procesora cez sériový, 
paralelný alebo USB kábel. Procesor potom riadi celú elektroni-
ku robota presne tak, ako mu poviete. Okrem toho, že robot takto 
myslí, potrebuje vnímať okolie. Na to mu slúžia rôzne druhy 
senzorov. Tieto podnety z okolia procesor spracuje ako vstupy 
a vytvorí nejaký výstup podľa programu. Výstupom bývajú rôz-
ne zábavné svetielka, zvuk a displej, ale v prvom rade sa robot 
potrebuje hýbať. A dostaneme sa k motorom, ďalšej dôležitej 
súčasti robota. Povieme si, aké druhy motorov používajú kon-
štruktéri a prečo.

Mozog robota: procesor

Procesor si môžeme predstaviť ako magickú čiernu skrinku 
s niekoľkými nohami – pinmi. Na niektoré piny posielame zvon-
ku vstupy tak, že daný pin uzemníme, t. j. privedieme na zápor-
ný pól zdroja. Dohodou je stanovené, že zem má binárnu hodno-
tu 0. V programovacom jazyku procesora existujú funkcie, ktoré 
jednoducho prezradia, aká hodnota je na danom pine – buď 0, 
alebo 1. Takisto existujú funkcie, ktoré nastavia danú hodnotu 
na danom pine, čo môže slúžiť ako výstup. Na tento výstupný 
pin potom môžeme priamo pripojiť napríklad LED diódu (alebo 
nepriamo motor so zosilňovačom) a zapínať/vypínať ho ako si 
naprogramujeme. Medzi mladými konštruktérmi sú populárne 
procesory PIC programovateľné v Basicu, ja som dal prednosť 
dostupným procesorom Atmega, ktoré majú širokú podporu.

Dajú sa programovať v jazyku C s knižnicou „AVR“. Táto 
knižnica je kľúčová, pretože obsahuje funkcie na čítanie a nasta-
vovanie pinov a mnoho iných funkcií (napríklad používanie 
hodín procesora, ak chceme vykonávať načasované úlohy). 
Na internete sú k všetkému dostupné manuály aj kompletný 
softvérový balík zadarmo. Predstavme si, že už máme hotový 
program a potrebujeme ho dostať do procesora. Jednou z mož-
ností je použiť programátor. Programátor pripojíme k PC, vlo-
žíme doň procesor a s pomocou vhodného programu „napálime“ 
náš program do procesora. Procesor vyberieme z programátora, 
vložíme do robota a sledujeme, či robot robí to, čo od neho chce-
me. Na rozdiel od klasického programovania sa tu viac uplatňuje 
metóda pokus – omyl. Procesory Atmega, možno programovať 
priamo cez paralelný kábel, nie je potrebný programátor a nie 
je potrebné ho ani vyberať z dosky, takže mu časom nezničíme 
nohy. Procesor obsahuje vnútornú FLASH pamäť, v ktorej bude 
trvalo uložený náš program, kým ho opäť neprepíšeme.

Ďalšou dôležitou pamäťou je RAM, ktorá je tiež schova-
ná vnútri procesora a má rovnaký účel ako známa počítačová 
RAM. Ukladajú sa do nej premenné počas behu procesora, ale 
po vypnutí prúdu sa, na rozdiel od FLASH pamäte, zmaže. A do 
tretice, procesory Atmega ešte obsahujú neštandardnú a pre 

niekoho možno užitočnú pamäť 
EEPROM, do ktorej si môžeme 
za behu uložiť premennú, ale po 
vypnutí prúdu sa nezmaže – nie-
čo ako pevný disk počítača. Dajú 
sa tam uložiť napríklad rôzne čí-
selné konštanty, ktoré si súťažiaci 
nastavujú pred súťažou (otáčky 
kolies, svetelné podmienky). Iste budú zaujímavé typické para-
metre procesora. Používam konkrétne Atmega32 na frekvencii 
16 MHz (porovnateľné so starými počítačmi 386), 32 kilobajtov 
FLASH, dva kilobajty RAM, jeden kilobajt EEPROM. Vstup-
no-výstupných pinov je až 32.

Oči robota: senzory

Spracovávať obraz z kamery je veľmi náročné a pre naše úlo-
hy aj nepraktické. Ak chceme, aby robot sledoval čiernu čiaru 
na bielom podklade, stačí nám posvietiť si na čiaru žiarovkou 
alebo svetelnou LED diódou (nezabúdajte, že na dráhe je aj tma-
vý tunel!) a odrazené svetlo prijímať fotodiódou. Tam, kde je 
tmavá čiara, odrazí sa menej svetla a fotodióda vyšle do obvodu 
podstatne menší prúd. Tento prúd upravíme vhodnou súčiastkou, 
aby procesor jednoznačne dostal buď nulu, alebo jednotku („je 
tam čiara“ alebo „nie je tam čiara“).

Pri fotodiódach sa videnie, sa-
mozrejme, nekončí. Ak chceme 
sledovať steny bludiska alebo ob-
chádzať tehlu, potrebujeme niečo, 
čo približne zmeria vzdialenosť od 
steny. Robot do steny nesmie nara-
ziť a súčasne sa nesmie ani veľmi 
vzdialiť. Inšpirujeme sa televíznym 
ovládačom. V ovládači sa nachádza 
infračervená LED dióda, ktorá vysiela neviditeľný lúč svetla. 
V skutočnosti bliká s frekvenciou 36 kHz. Televízor obsahuje 
súčiastku známu pod názvom SFH, ktorá tento lúč vidí. Keď 
sme príliš ďaleko od televízora, ovládač stráca dosah a nemôže-
me prepnúť vysielanie. Potrebujeme prísť bližšie. Čo sa stane, 
ak zmeníme blikanie, povedzme na 35 kHz? V manuáli k prijí-
maču SFH je napísané, že zaregistruje len svetelný lúč blikajúci 
s frekvenciou 36 kHz. To však neznamená, že inak nevidí vôbec, 
len má nižšiu citlivosť a potrebujeme pristúpiť s ovládačom bliž-
šie, aby reagoval. Robot má teda infračervenú LED diódu, ktorá 
bliká s frekvenciou okolo 36 kHz a mieri na stenu bludiska. Ved-
ľa nej je prijímač SFH, ktorý dostane lúč odrazený od steny.

Pohľad	zospodu.	Vidíme	v	rade	štyri	dvojice	svetelnej	LED	diódy	
a	fotodiódy.	Robot	dokáže	zistiť,	pod	ktorou	dvojicou	sa	práve	

nachádza	tmavá	čiara	a	na	základe	tejto	informácie	vypočíta	smer	
pohybu	tak,	aby	čiaru	neopustil.
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Procesorom postupne meníme frekvenciu blikania diódy, tak-
že niekedy si prijímač všimne odrazený lúč a niekedy nie. Takto 
vieme približne odhadnúť, ako ďaleko je stena.

Stáva sa, že robota zmätú falošné signály z fotoaparátov a ka-
mier, ktoré tiež merajú vzdialenosť pomocou infračervených 
lúčov, aby zaostrili. S tým treba rátať. Roboty sa nerady fotia. 

Niektorí konštruktéri sa tak nechali inšpirovať prírodou, kde 
žiadne infrasenzory asi nenájdeme. Spoľahlivým senzorom sa 
ukazujú byť nárazníky, dotykové spínače a tykadlá, ktoré príro-
da sama skúšala milióny rokov. Netopiere vysielajú ultrazvuk na 
detekciu nočného hmyzu, čo sa dá tiež použiť ako senzor vzdia-
lenosti a vyhnúť sa tak rušivému svetlu. A nakoniec to býva 
laserový lúč. Pokiaľ robot potrebuje zistiť svoju polohu, môže 
použiť snímač otáčok kolies či GPS navigáciu.

Pohyb robota: motory

Získať dobrý motorček do robota priviedlo mnohých zlatoko-
pov k vyberaniu disketových mechaník a CD-romiek zo starých 
počítačov. Existujú krokové motory, servomotory a motory na 
jednosmerný prúd. Každý má svoje výhody. Krokový motor 
nájdeme v starých disketových mechanikách a jeho výhodou je 
veľmi presné regulovanie otáčok.

Jedno otočenie motora tvorí až dvesto krokov, takže môžeme 
po krokoch presne otáčať motorom, ako aj meniť jeho rýchlosť. 
Nevýhodou je, že je najpomalší v porovnaní s ostatnými, pretože 
pri vyšších otáčkach „preskakuje“. Náhradným riešením môže 
byť modelársky servomotor. 

Riadi napríklad klapky modelárskych lietadiel, pretože sa dá 
otočiť o presný uhol doprava aj doľava. Pokiaľ je naším cieľom 
ohýbanie robotickej ruky tam a naspäť, je to fajn, ale čo ak potre-
bujeme plynulé otáčky kolesa jedným smerom? To nie je prob-
lém, väčšina servomotorov sa dá prerobiť vybraním potencio-
metra, ktorý otáča najväčšie prevodové koliesko a odstránením 
zarážky, ktorá cielene bráni plnej otáčke kolieska. Jednoduchosť 
je jeho hlavná výhoda. Nie je potrebný žiaden zosilňovač ani 
ďalšia elektronika ako u krokových motorov. Nie je potrebná ani 
prevodovka ako u jednosmerných motorov, pretože tá je už za-
budovaná vnútri motora. Dá sa regulovať jeho rýchlosť a dokon-
ca aj smer priamo z výstupu procesora. Ovládanie servomotora 
posielaním elektrických impulzov priamo z jediného pinu proce-
sora je veľmi jednoduché. Zabudovaná elektronika servomotora 
očakáva impulz každých 20 milisekúnd. Vypínaním a zapínaním 
pinu procesora posielame servomotoru požadované impulzy. Ak 
impulz trvá dve milisekundy, motor sa točí dopredu. Ak jednu 
milisekundu, motor ide dozadu. Motor stojí pri 1,5 milisekundy 
a nastavovaním dĺžky trvania impulzu vieme plynule meniť jeho 
rýchlosť. 

Lenže aj servomotor má obmedzenie a v takých rýchlostných 
kategóriách ako Stopár je už jeho rýchlosť ďaleko prekonaná. 
Víťazia totiž klasické motorčeky na jednosmerný prúd.

Kým na kúpu servomotora treba rozbiť prasiatko, obyčajný 
motorček nájdeme všade, napríklad v hračkách, autíčkach, mag-
netofónoch a podobne. Tu je potrebné zohnať prevodovku alebo 
ju vybrať z hračky, pretože sám motorček má príliš vysoké otáč-
ky. Vypínanie a zapínanie nepôjde priamo z procesora, ale cez 
zosilňovač. Regulovanie rýchlosti a smeru už vyžaduje pokroči-
lejšiu elektroniku, ale často postačí len vedieť vypnúť a zapnúť.

A aby sme nezabudli, robot potrebuje zdroj elektrickej ener-
gie. Nakoľko robot má byť autonómny a pravidlá súťaží nepo-
voľujú žiadne vonkajšie káble, robot si musí niesť svoj ťažký 
zdroj stále so sebou. Už len procesor potrebuje stabilné napätie 
5 V a motorom musíme poskytnúť dostatočný prúd. Najčastej-
šie používané nabíjacie akumulátory svojou veľkosťou a váhou 
sťažujú konštrukciu.

Začíname

V budúcom čísle si ukážeme, ako zostrojiť jednoduchého ro-
bota. Vyskúšame si vlastnú elektronickú schému na skúšobnej 
doske bez potreby pájkovať, naprogramujeme procesor, ukáže-
me si konkrétny príklad blikajúcej LED a napokon zostrojíme 
jednoduchého stopára.

Andrej	Osuský

Pohľad	spredu.	Infračervená	dióda	je	tienená	alobalom	a	kovovým	
plechom,	aby	sa	jej	svetlo	nerozptyľovalo	naokolo	a	nerušilo	ostatné	
prijímače.	Prijímač	SFH	umiestnený	pod	ňou	registruje	odrazený	
lúč	svetla.	Na	obrázku	vidno	tri	dvojice	LED-SFH	vpredu	a	po	

bokoch,	tento	robot	ich	však	má	až	sedem.	Predný	senzor	dáva	pozor,	
aby	robot	do	niečoho	nenarazil.	Bočné	senzory	merajú	vzdialenosť	
od	stien	bludiska.	Ďalšie	senzory	sú	pre	istotu	ešte	vzadu	a	majú	
dômyselnejšiu	funkciu	(korekcia	pohybu	a	mapovanie	bludiska).

Technika
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Neodmysliteľnou súčasťou dnešnej spoločnosti sa stala komu-
nikácia cez mobilný telefón, ktorý využíva prenos signálu cez 
umelé družice Zeme. Už v roku 1962 sa uskutočnil pomocou 
družice Telstar prvý medzikontinentálny televízny prenos medzi 
Amerikou a Európou. Táto družica sa pohybovala na pomerne 
nízkej obežnej dráhe, takže prenos trval iba krátko. O dva roky 
neskôr (pri vysielaní športových prenosov z olympijských hier 
v Tokiu) bola v praxi použitá myšlienka A. C. Clarka, ktorý už 
v roku 1945 navrhol zabezpečenie spojenia pre celú zemeguľu 
pomocou troch geostacionárnych družíc. Clark si predstavo-
val tri družice, ktoré by sa pohybovali v rovine prechádzajúcej 
zemským rovníkom. Ich obežné doby by boli rovnaké ako doba 
otočenia Zeme okolo vlastnej osi. To by znamenalo, že každá 
z družíc by „visela“ nad tým istým miestom zemského povrchu. 
No a na takéto pokrytie by podľa Clarka mali stačiť tri družice. 
Pokrytie by bolo takmer dokonalé, až na oblasti zemských pó-
lov. Aby sme si túto problematiku trochu priblížili, pokúsime sa 
vypočítať dva údaje:
a) ako dlho by sa šíril signál pri rozhovore mobilným telefónom, 

ktorý by používal na prenos signálu geostacionárnu družicu, 
b) na akom veľkom území by ešte bolo možné použiť takto pra-

cujúci mobilný telefón.
Najskôr určíme výšku h, v ktorej sa nachádza geostacionárna 

družica. Takáto družica „visí“ nad jedným miestom, to znamená, 
že má rovnakú obežnú dobu, ako je doba rotácie Zeme okolo 
svojej osi. Ak predpokladáme, že sa družica pohybuje rovno-
merne po kružnici, pre jej pohyb platí 

kde m je hmotnosť družice, R je polomer Zeme, M je hmotnosť 
Zeme, G je gravitačná konštanta a w p= 2 T  je uhlová rýchlosť 
pohybu družice (obežná doba pohybu družice T


= 24 hodín). 

Keď dosadíme ω a použijeme približný vzťah g GM R

= 2, kde 

g je zrýchlenie voľného pádu na povrchu Zeme, bude mať pohy-
bová rovnica družice tvar 
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Signál musí prejsť dvakrát vzdialenosť h, pričom sa šíri prak-
ticky rýchlosťou svetla c=300000  km/s. Na prekonanie uvede-
nej vzdialenosti preto potrebuje čas

t h
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= =

2 0 24, s.

Veľkosť pokrytia môžeme určiť výpočtom veľkosti uhla α na 
nasledujúcom obrázku, z ktorého je jasné, že 

cos .
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h R
Pre dané hodnoty dostaneme a


= °162  , čo znamená, že na 

„celosvetové“ pokrytie mobilného signálu skutočne stačia tri 
geostacionárne družice. Ukázali sme, že predpovede autora 
Vesmírnej odysey boli správne.

Keďže mobilné telefóny nemôžu byť vybavené satelitnou an-
ténou a nemajú dostatočne výkonné vysielače, aby komunikova-

li s geostacionárnymi družicami, využívajú na svoju prevádzku 
družice na nízkych obežných dráhach. Aby bolo zabezpečené 
globálne pokrytie signálom, je potrebné na tieto účely používať 
väčší počet družíc na rôznych dráhach. Už v roku 1995 povolil 
americký federálny úrad pre telekomunikácie prevádzkovanie 
troch komunikačných sietí, ktoré využívajú družice na nízkych 
obežných dráhach. Najväčšia z týchto sietí nesie názov Irídium 
a pozostáva z asi 80 aktívnych komunikačných družíc (názov 
dostala podľa rovnomenného chemického prvku – pôvodne bolo 
plánovaných 77 satelitov, počet rovnajúci sa protónovému číslu 
irídia). Družice pre túto sieť stavala firma Motorola a investičné 
zámery predstavovali sumu 5 miliárd dolárov. 

Jednotlivé družice sú umiestnené na 6 polárnych dráhach a na 
každej dráhe je 12 až 14 satelitov. Sústava Irídium je unikátna, 
pretože poskytuje telefónne a dátové spojenie pre mobilné tele-
fóny kdekoľvek na Zemi, to znamená, že pokrýva aj také miesta, 
ako sú svetové oceány alebo zemské póly. 

Niektoré družice sú často viditeľné na nočnej oblohe v podo-
be zábleskov, ktoré bývajú medzi astronómami označované ako 
„Iridium flare“. Záblesky vznikajú v dôsledku odrazu slnečného 
svetla od družice, ktorej slnečné panely sú pokryté vysoko re-
flexnou vrstvou a pôsobia vlastne ako zrkadlá. Veľa zábleskov 
má jasnosť okolo – 7. magnitúdy, niektoré sú dokonca jasnejšie 
ako Venuša. Vyzerajú ako padajúce meteory, ale ich stopy sú 
symetrické (viď obrázok). Na internete môžete nájsť stránky, 
na ktorých sú zverejnené predpovede zábleskov družíc siete Irí-
dium ako aj preletov ďalších družíc a orbitálnych staníc, napr. 
http://www.heavens-above.com. 

AKO FUNGUJE MOBILNÁ SIEŤ

Jedna	z	družíc	systému	Irídium

m R h G mM
R h
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Pri fotodynamickej terapii existuje aj fotoefekt	 typu	 II, kto-
rý vo väčšine prípadov prevažuje. Majme fotosenzibilizátor vo 
vzbudenom tripletnom stave. Ten môže okrem chemickej reak-
cie s okolitými molekulami preniesť svoju excitačnú energiu na 
molekulu kyslíka. Po transfere energie z fotosenzibilizátora na 
kyslík sa kyslík dostane do energeticky vyššieho, tzv. singlet-
ného stavu, zatiaľ čo fotosenzibilizátor sa vráti do základného 
stavu:

kde PS(S )0  je fotosenzibilizátor v základnom, energeticky naj-
nižšom stave, 0PS(T )  je fotosenzibilizátor v energeticky vyš-
šom, tripletnom stave, 3

2O  je kyslík v základnom stave („bež-
ný“ kyslík) a 1

2O  je kyslík v singletnom stave.
Kyslík v singletnom stave sa zvykne nazývať singletný kys-

lík. Prečo je singletný kyslík taký zaujímavý, resp. prínosný pre 
fotodynamickú terapiu? Už samotný kyslík v základnom stave 
(kyslík, ktorý dýchame) je dosť reaktívny. To je aj dôvod, prečo 
sa v prírode nachádza také veľké množstvo rôznorodých zlú-
čenín s kyslíkom. No a singletný kyslík je dokonca ešte o nie-
koľko rádov reaktívnejší. Ide o extrémne reaktívnu molekulu. 
Práve táto vlastnosť ho robí vo fotodynamickej terapii nezastu-
piteľným. Schematické znázornenie procesov prebiehajúcich 
pri fotoefekte typu I (zelené šípky) a typu II. (červené šípky) je 
uvedené na ďalšom obrázku. Vodorovné čiary zodpovedajú ener-
getickým stavom molekuly. Čím je vodorovná čiara vyššie, tým 
vyšší energetický stav molekuly predstavuje. Fotosenzibilizátor 
absorbuje svetlo, čo je znázornené dlhou zelenou a červenou 
zvislou šípkou smerujúcou nahor. Tým sa dostane do energe-
ticky vyššieho singletného stavu. Molekula fotosenzibilizátora 
odovzdá časť svojej energie vo forme tepla okolitým moleku-
lám (zelené a červené krátke vertikálne šípky smerujúce nadol). 

Ďalšie systémy podobné Irídiu sú GlobalStar a Odyssey. Všet-
ky tri systémy majú niečo spoločné. Na svoje vysielanie vyu-
žívajú frekvencie blízke 1 612 MHz. Tým však vznikol vážny 
problém, pretože táto frekvencia je veľmi blízka frekvencii, 
ktorú vyžaruje vo vesmíre pomerne hojne zastúpená hydroxy-
lová molekula OH. Preto je táto frekvencia predmetom záujmu 
všetkých rádioastronómov, ktorí pomocou nej študujú napr. roz-
pínanie planetárnych hmlovín. Tí sa obávali, že ak spoločnosti 
prevádzkujúce satelitné siete nedodržia pridelené frekvencie, 
môže vznikať šum, ktorý bude „deformovať“ signály sledované 
rádiovými teleskopmi. Nakoniec všetko dobre dopadlo a astro-
nómovia uzavreli s Motorolou obojstrannú dohodu o využívaní 
dôležitej frekvencie.

V roku 2000 hrozil celej sieti Irídium zánik. Napokon sa ju 
však podarilo predať a nový majiteľ sa zaviazal, že ju bude na-
ďalej udržiavať. 

Ľubomír	Konrád
Nádherný	záblesk	jednej	z	družíc	siete	Irídium

 MedicínaFyzika
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Počuli ste už o fotodynamickej terapii? Ak patríte k bežnej po-
pulácii, tak pravdepodobne nie. A o chemoterapii či rádioterapii? 
Takmer s istotou by ste na túto otázku prikývli. Pritom rovnako 
ako chemoterapia či rádioterapia sa aj fotodynamická terapia 
zameriava hlavne na boj s rakovinou. Dá sa však použiť aj na 
liečbu iných ochorení (napr. akné). Ide o veľmi prepracovanú 
metódu, ktorá v mnohých ohľadoch dokonca prevyšuje klasické 
liečebné postupy.

Zoznámme sa najprv so základným a čo najviac schematic-
kým konceptom fotodynamickej terapie: Na začiatku sa dopraví 
do tela látka so špeciálnymi vlastnosťami, tzv. fotosenzibilizátor. 
Táto látka má jednu veľmi cennú vlastnosť – selektívnu distri-
búciu. Jednoducho povedané – fotosenzibilizátor má tendenciu 
hromadiť sa podstatne viac v nádore ako v okolitom zdravom 
tkanive. Po tom, ako bude koncentrácia fotosenzibilizátora v ná-
dore podstatne vyššia ako jeho koncentrácia v zdravom tkanive, 
sa k slovu dostáva samotná fotodynamická akcia: Nádor sa ožia-
ri svetlom vhodnej vlnovej dĺžky. Časť svetla fotosenzibilizátor 
v nádore absorbuje. Potom sa dostane do energeticky vyššieho, 
tzv. tripletného stavu. Fotosenzibilizátor má v tomto stave znač-
ne odlišné vlastnosti v porovnaní s jeho základným stavom – je 
reaktívnejší, má tendenciu priamo chemicky reagovať s oko-
litými molekulami, čím ich priamo poškodzuje. Alebo spúšťa 
kaskádu chemických reakcií, výsledkom čoho sú škodlivé voľné 
radikály. Pochopiteľne, ani tie na bunku pozitívne nevplývajú. 
Práve popísaný mechanizmus sa nazýva fotoefekt	typu	I.

Počas	puberty	sa	takmer	každý	mladý	človek	stretol	s	akné.	Nezávisle	
od	jeho	národnosti,	či	od	toho,	do	akej	etnickej	skupiny	patrí.	Tento	
problém	sa	dá	relatívne	rýchlo	a	bezbolestne	prekonať	pomocou	

fotodynamickej	terapie.	Na	obrázku	je	pacientka	pred	a	po	aplikáciou	
tejto	terapie.	Akné	úplne	zmizlo.

Schematické	znázornenie	priebehu	fotodynamickej	terapie
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 Medicína

Prejde do rovnovážneho singletného stavu S1. Z neho sa dosta-
ne do energeticky nižšie ležiaceho tripletného stavu T0 (zelená 
a červená vodorovná šípka smerujúca doprava spolu s krátkou 
zvislou zelenou a červenou šípkou smerujúcou nadol). V stave 
T0  môže pri interakciách s okolitými molekulami vytvárať to-
xické voľné radikály, ktoré potom poškodzujú nádorovú bunku 
(zelená šípka smerujúca doprava nahor). Druhou alternatívou je 
preniesť excitačnú energiu na kyslík, z ktorého vznikne vyso-
ko reaktívny singletný kyslík. Ten zoxiduje dôležité molekuly 
v svojom okolí, čím spôsobí zánik tumoru (červené šípky).

Po tom, ako sa v nádore vytvorí dostatok singletného kyslí-
ka, má rakovinová bunka problém. Toto veľmi mocné oxidač-
né činidlo „spáli“ v podstate všetko, čo mu stojí v ceste. Či už 
ide o enzýmy skladajúce sa z aminokyselín, tuky v bunkových 
membránach, alebo dokonca DNA. Viac či menej ich nenávrat-
ne poškodí a silne zoxidovaná bunka nie je schopná ďalej exis-
tovať. Ako je ale možné, že podaná látka generujúca singletný 
kyslík má schopnosť hromadiť sa prevažne v nádore? 

Ako fotosenzibilizátor sa používa široké spektrum rôznych 
molekúl. Fotosenzibilizátor by mal mať niekoľko základných 
vlastností. V tele by nemal byť toxický, až kým na neho nesvie-
time svetlom požadovanej vlnovej dĺžky. Inak povedané, kým je 
v „tme“, je neškodný. Všetok fotosenzibilizátor by sa mal nahro-
madiť hlavne v nádore, jeho koncentrácia v okolitom zdravom 
tkanive by mala byť nulová. Mal by mať vysokú účinnosť pri 
generovaní singletného kyslíka. Buď by mal byť ľahko a rýchlo 
z organizmu vylúčiteľný, alebo aspoň rozložiteľný na zdravotne 
neškodné produkty (tzv. endogénne fotosenzibilizátory). Mal by 
mať aj schopnosť absorbovať svetlo na vlnových dĺžkach medzi 
600 až 1000 nm, v tzv. „terapeutickom	okne“. Táto vlastnosť je 
veľmi dôležitá. 

Ak je nádor „skrytý“ v tele, svetlo sa k nemu musí najprv dos-
tať cez okolité zdravé tkanivo. Keby sme použili modré (450 
– 495 nm) alebo fialové (380 – 450 nm) svetlo, neuspeli by sme. 
To by sa takmer celé absorbovalo dokonca už vo veľmi tenkej 
vrstve tkaniva. Zelené (495 – 570 nm) a žlté (570 – 590 nm) by 
na tom bolo lepšie, no stále by to nebolo optimálne. Najlepšie 
výsledky by sme dosiahli buď pri použití červeného svetla (620 
– 750 nm), alebo infračerveného žiarenia s vlnovou dĺžkou pri-
bližne 800 nm. Môže za to prevažne hemoglobín spolu s ďalšími 
molekulami s podobnou absorpčnou charakteristikou (napríklad 
myoglobín či bilirubín). Hemoglobín je proteín nachádzajúci 
sa v červených krvinkách. Slúži na transport kyslíka z pľúc do 
zvyšku tela. Málokto však vie, že tvorí až 35 % obsahu červe-
ných krviniek. Dokonca ak by sme červené krvinky dokonale 
vysušili, tvoril by ich až z 97 %. Práve hojný výskyt červených 

krviniek v tele spôsobuje, že hemoglobín čiastočne „prepoži-
čiava“ svoje absorpčné charakteristiky celému telu: Absorbuje 
najsilnejšie v modrej a fialovej oblasti, trochu slabšie v zelenej 
a žltej, najslabšie v červenej. Červená farba krvi to iba dokazu-
je. Ak je červené svetlo v tele menej absorbované, dokáže pre-
niknúť ďalej. Okrem hemoglobínu sa na absorpcii viditeľného 
spektra elektromagnetického žiarenia podieľajú v rôznej miere 
aj ďalšie molekuly, napríklad melatonín. Prečo nepoužiť infra-
červené žiarenie s vlnovou dĺžkou nad 1000 nm? Tu sa dostáva 
k slovu voda, ktorá začína infračervené žiarenie so zvyšujúcou 
sa vlnovou dĺžkou čím ďalej, tým viac pohlcovať.

Pri fotodynamickej terapii sa v tejto súvislosti používa pojem 
penetračná	hĺbka	žiarenia. Ide o takú hĺbku, v ktorej sa intenzita 
žiarenia rovná 1/10 pôvodnej intenzity. Z predchádzajúceho tex-
tu vyplýva, že červené svetlo má väčšiu penetračnú hĺbku ako 
modré svetlo. Možno pomôže ilustračný kvantitatívny príklad: 
Penetračná hĺbka žiarenia s vlnovou dĺžkou 675 nm je približne 
dvakrát väčšia ako u žiarenia s vlnovou dĺžkou 630 nm. A ak 
by sme použili infračervené žiarenie s vlnovou dĺžkou 800 nm, 
do tkaniva by prenikalo štyrikrát hlbšie ako červené svetlo s vl-
novou dĺžkou 630 nm. Rôzne tkanivá majú rôznu penetračnú 
hĺbku. Napríklad tukové tkanivo absorbuje menej ako svalová 
hmota. V svaloch sa totiž nachádza väčšie množstvo hemoglo-
bínu a myoglobínu. Z absorpčného spektra ľudskej ruky sa dá 
vypozorovať, že ňou najľahšie prechádza červene svetlo a infra-
červené žiarenie z oblasti približne 670 až 760 nm, teda z „tera-
peutického okna“.

Okrem penetračnej hĺbky žiarenia sa ešte niekedy zavádza aj 
pojem najväčšia	aktívna	hĺbka. Definuje hĺbku, v ktorej už nie je 
pozorovateľný žiaden biologický efekt spôsobený svetlom. Naj-
väčšia aktívna hĺbka má veľa spoločného s penetračnou hĺbkou. 
Závisí od typu tkaniva i na jeho pigmentácii. Zásadný rozdiel je 
v tom, že závisí aj na počiatočnej intenzite žiarenia. Tak naprí-
klad laser emitujúci svetlo s vlnovou dĺžkou 632 nm s výstupom 
3,5 mJ má najväčšiu aktívnu hĺbku 6 až 8 mm, s výstupom 7 mJ 
je to 8 – 10 mm. Ak by bol použitý iný laser (904 nm), najväčšia 
aktívna hĺbka by sa dala zväčšiť až na 5 cm.

Fotosenzibilizátory používané v klinickej praxi

Existuje niekoľko klasifikácií fotosenzibilizátorov. Medzi tie 
najznámejšie patrí ich rozdelenie na exogénne a endogénne. 
Endogénne	 fotosenzibilizátory sú súčasťou metabolických 

dráh (kaskád chemických reakcií prebiehajúcich za sebou. Tieto 
reakcie normálne prebiehajú v bunkách a sú nutné na udržanie 
bunky a teda i celého organizmu pri živote). V tele sa vyskytujú 
prirodzene. Exogénne	fotosenzibilizátory sa do organizmu musia 
dopravovať umelo, najčastejšie intravenózne (injekciou do žily). 
Každá z týchto skupín ma svoje kladné i záporné stránky. 

Endogénne fotosenzibilizátory sú veľmi ľahko degradovateľ-
né, pretože sú súčasťou metabolických dráh. Ich nevýhody vy-
plývajú zo skutočnosti, že v organizme existuje väčšie množstvo 
látok s podobnou štruktúrou, a teda aj s podobnou absorpčnou 
charakteristikou. Aj táto, pre fotodynamickú terapiu negatívna 
vlastnosť, pramení z ich prepojenia s metabolickými dráhami. Ak 
by sme endogénne fotosenzibilizátory aktivovali svetlom, ktoré 
najlepšie absorbujú, nastanú menšie problémy. Okolité tkanivo 
bude svetlo s touto vlnovou dĺžkou tiež absorbovať. A naopak, ak 
by sme ich excitovali červeným svetlom, ktoré najmenej absor-
buje zdravé tkanivo, aj endogénne fotosenzibilizátory budú v tej-
to oblasti absorbovať slabšie. Ako príklad endogénnych fotosen-
zibilizátorov môžeme uviesť psoralény, porfyríny či flavíny.

Schematické	znázornenie	procesov	prebiehajúcich	pri	fotoefekte	
typu	I	a	typu	II.
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skum. Predpokladá sa, že selektívna lokalizácia fotosenzibilizá-
tora v nádore je spôsobená týmito faktormi:

1. Vyššia „deravosť“ cievneho systému v nádore. Nádor, po-
dobne ako okolité zdravé tkanivo, musí byť vyživovaný. Výživné 
látky spolu s kyslíkom sa k nemu dostávajú cez nádorový cievny 
systém. Ten je však „deravší“ ako cievny systém v zdravom tka-
nive – má tendenciu do nádoru prepúšťať rôzne molekuly, ktoré 
by sa cez zdravé cievy do normálneho tkaniva nedostali. 

2. Slabšia schopnosť nádoru zbavovať sa nepotrebných alebo 
toxických molekúl. Je to dôsledkom slabo vyvinutého systému, 
ktorý je zodpovedný za „čistenie“ buniek. (Ide o lymfatický 
systém.) To je dôvod, prečo sa molekula fotosenzibilizátora po 
dopravení do organizmu dostane zo zdravého tkaniva preč pod-
statne rýchlejšie než z tumoru.

3. Rozdielny medzibunkový priestor medzi normálnym a ná-
dorovým tkanivom – napríklad u nádorových buniek je kyslejší 
– má nižšiu hodnotu pH.

4. Vyššia spotreba bielkovín nádorovým tkanivom. Vzhľadom 
na to, že nádor rastie relatívne rýchlo, potrebuje byť výdatne 
zásobený stavebným materiálom – bielkovinami. K istým pro-
teínom sa často prichytia i fotosenzibilizátory. Do nádoru sa 
potom nedostáva iba väčšie množstvo bielkovín, ale i molekúl 
fotosenzibilizátora.

Hromadenie jednotlivých fotosenzibilizátorov je rozdielne 
u rôznych tkanív. Napríklad fotosenzibilizátor protoporfyrín IX 
sa prednostne akumuluje najmä v sliznici. Iný fotosenzibilizá-
tor (disulfonovaný hliníkový ftalocyanín) zas vo vrstve, ktorá sa 
nachádza pod ňou. Podobne je na tom aj časový priebeh hroma-
denia fotosenzibilizátorov v nádore – u odlišných druhov foto-
senzibilizátorov a rôznych nádorov sa veľmi líši.

Zdroje svetla pri fotodynamickej terapii

Vo fotodynamickej terapii 
je možné použiť viacero 
svetelných zdrojov, akými 
sú rôzne lampy, LED diódy 
a lasery. Medzi lampy pat-
ria napr. volfrámová lampa 
alebo argónová výbojka, 
ktoré sa niekedy používajú 
na liečenie povrchových 
nádorov. Svetlo nimi emi-
tované sa ďalej kontrolu-
je pomocou filtrov, ktoré 
z neho zachytia nežiaduce 
vlnové dĺžky. 

LED diódy sú zložením 
polovodiče, do ktorých boli 
pridané špeciálne prímesi. 
Podobne ako lampy sa pou-
žívajú na povrchové nádory. 
V porovnaní s lasermi majú výhodu v tom, že sú vo všeobec-
nosti omnoho lacnejšie. Lasery sa v súčasnosti využívajú pri 
fotodynamickej terapii najčastejšie hlavne kvôli ich schopnosti 
emitovať veľmi intenzívne svetlo. Svieti sa nimi na povrchové, 
ale aj vo vnútri tela skryté nádory. V počiatočnom štádiu vývo-
ja fotodynamickej terapie sa pri transporte svetla do organizmu 
používali rôzne typy zložitých laserov. Napríklad tzv. farbivové 
lasery. Ich nevýhodou je okrem veľmi vysokej ceny aj zložitej-
šia manipulácia. V poslednom čase sa pri fotodynamickej terapii 
začali používať diódové lasery. 

U exogénnych fotosenzibilizátorov sú známe problémy s ich 
odbúravaním z organizmu. Často sa hromadia v pečeni, oblič-
kách a v koži. Medzi ich výhody patrí hlavne schopnosť absor-
bovať červené svetlo či dokonca infračervené žiarenie. V porov-
naní s endogénnymi fotosenzibilizátormi sa tiež u nich zlepšila 
selektívna lokalizácia v nádore. Exogénnych fotosenzibilizá-
torov je viac – patria sem napr. ftalocyaníny, chloríny a rôzne 
druhy farbív. 

V praxi neexistuje fotosenzibilizátor, ktorý by bol vo všetkých 
kritériách najlepší. To vidíme aj na vyššie uvedených skupinách 
– endogénne vedú v biodegradovateľnosti, exogénne v lepšej 
absorpcii v červenej oblasti spektra. 

Transport fotosenzibilizátora do nádoru

Na začiatku liečby musíme dostať fotosenzibilizátor na poža-
dované miesto – do nádorového tkaniva. Konečnému nahroma-
deniu fotosenzibilizátora v nádore predchádza a zároveň s ním 
úzko súvisí jeho prenos v krvi. Ten začína podaním preparátu 
obsahujúceho fotosenzibilizátor buď intravenózne, orálne (ús-
tami) alebo v prípade povrchových nádorov ako súčasť masti 
nanesenej na nádor. Na medzinárodnom kongrese usporiadanom 
Medzinárodnou fotodynamickou asociáciou v Šanghaji som na 
túto tému diskutoval s jedným profesorom, onkológom z Bra-
tislavy. Hovoril, že svojim pacientom mixuje účinnú látku do 
pomarančového džúsu, ktorý im dáva vypiť pred aplikovaním 
fotodynamickej terapie.

Dôvody selektívnej lokalizácie fotosenzibilizátora 
v nádore

Za najcennejšiu vlastnosť fotosenzibilizátora sa považuje selek-
tívna lokalizácia v nádore. Jednoducho povedané – fotosenzibi-
lizátor sa bude v nádore hromadiť výrazne viac ako v zdravom 
tkanive. Je to však mechanizmus, ktorý v súčasnosti nie je ešte 
úplne pochopený. V tejto oblasti stále prebieha intenzívny vý-

Medicína

Temoporfín Disulfonovaný	hliníkový	 
ftalocyanín

Rôzne	druhy	fotosenzibilizátorov	používaných	v	klinickej	praxi

N N

NN
H

H

OH

OH

OH

OH

N

N

NN

N N

NN

Al

SO3-

SO3-

Meso-tetra	(4-sulfonátofenyl)	
porfyrínD

Protoporfyrín	IX

SO3-

SO3-

-O3S

N N

NN
H

H SO3-

N N

NN
H

H

CH2

CH3

CH3 CH3

CH2

CH3

HOOC COOH

Na	liečbu	povrchových	nádorov	je	
možné	použiť	panel	zložený	z	LED	diód.	
Tento	model	emituje	červené	svetlo	
s	vlnovou	dĺžkou	635	nm	s	výkonom	

115	mW/cm2.
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Lasery sa často používajú v spojení s optickými vláknami, 
hlavne v prípadoch, keď nie je nádor dosiahnuteľný z povrchu 
tela. Vtedy sa používa endoskop. Ide o akúsi trubičku, ktorá sa 
vopchá do tela (napríklad) cez ústny otvor. V trubičke môže byť 
zabudované napríklad optické vlákno. K nádoru, ktorý je zvon-
ku nedostupný, sa následne cez optické vlákno dopraví svetlo, 
ktoré aktivuje fotosenzibilizátor v nádore bez nutnosti chirurgic-
kého zákroku.

Výhody a nevýhody fotodynamickej terapie

Najsilnejšou stránkou fotodynamickej terapie je selektívne zni-
čenie nádoru, kým ostatné okolité tkanivo ostane nepoškodené. 
K ďalším výhodám patrí možnosť ju niekoľkokrát po sebe opa-
kovať. Táto možnosť sa hodí v prípade, ak sa nádor nepodarilo 
úplné zničiť. Použije sa potom aspoň na spomalenie jeho rastu. 
V porovnaní s chirurgiou ju môžeme použiť aj na nádory, ktoré 
nie je možné žiadnym spôsobom vyoperovať. Ďalšie pozitívum 
je v tom, že pacient po fotodynamickej terapii obyčajne nemusí 
byť hospitalizovaný v nemocnici. Tým sa znižujú náklady na 
liečbu. Pre mnohých je veľmi dôležité i estetické hľadisko. Pri 
chemoterapii vám často vypadajú vlasy, po chirurgickom zákro-
ku ostanú jazvy. Hlavne u povrchových nádorov sú výsledky 
fotodynamickej terapie často vynikajúce – viditeľné následky 
prekonanej rakoviny mnohokrát nie sú žiadne.

Fotodynamická terapia má samozrejme aj isté nedostatky. 
Môže po nej dôjsť k fotosenzitivite pokožky, k svrbeniu alebo 
pocitu bolesti. Precitlivenosť pokožky na svetlo je spôsobená 
výskytom fotosenzibilizátora v nej. Preto sa pacientom, ktorí sa 
podrobili fotodynamickej terapii, odporúča vyhýbať priamemu 
slnečnému žiareniu niekoľko dní až týždňov, inak by mohlo dôjsť 
k vzniku popálenín. Presný čas, počas ktorého sa odporúča vyhý-
bať sa slnku, sa pre jednotlivé fotosenzibilizátory líši. Pre objek-
tívnosť treba dodať, že fotosenzitivita pokožky je závislá na tom, 
aký fotosenzibilizátor bol pri liečbe aplikovaný. Ak endogénny, 

môžeme počítať s podstatne kratším obdobím, resp. veľmi krát-
kou dobou zvýšenej citlivosti pokožky na svetlo. Po liečbe môže 
pacient pociťovať aj bolesť. Tá je dôsledok zápalu, ktorý vzniká 
pri odbúravaní mŕtvych nádorových buniek. Niekedy sa môžu 
vyskytovať aj pocity nevoľnosti, či dávenie, čo je však bežné aj 
pri iných metódach – napríklad pri chemoterapii. 

Hranice použiteľnosti fotodynamickej terapie

Ak by sme aj k aktivácii fotosenzibilizátora používali svetlo s vl-
novou dĺžkou približne 800 nm, ktoré je tkanivom absorbované 
najmenej, stále sme obmedzení najväčšou aktívnou hĺbkou. Tá 
môže byť rádovo niekoľko centimetrov. Keď je nádor umiestne-
ný hlboko v tele, jedinou možnosťou, ako ho pri fotodynamickej 
terapii zlikvidovať, je použitie endoskopu. Niektoré tumory nie 
sú endoskopicky dostupné, takže neexistuje možnosť, ako do 
ich blízkosti dopraviť svetlo. Fotodynamickú terapiu tiež nie je 
možné aplikovať ani pri deštrukcii objemovo príliš veľkých ná-
dorov (majúcich priemer väčší ako približne 4 cm). Predstavme 
si, že pacient má väčší, objemný nádor. Nádor má ukrytý v tkani-
ve. V lepšom prípade sa dá k časti povrchu nádoru dostať pomo-
cou endoskopu, alebo je nádor ukrytý tesne pod pokožkou. Na 
nádor budeme svietiť iba zo strany, odkiaľ k nemu prejde svetlo 
najkratšiu cestu (aby sa neabsorbovalo v okolitom tkanive). Ináč 
povedané, nie je schodné ožarovať nádor svetlom vhodnej vlno-
vej dĺžky zo všetkých strán. Keď je však nádor väčší, napríklad 
má tvar gule s priemerom 10 cm, svetlo aktivuje fotosenzibilizá-
tor iba v relatívne tenkej vrstve na jednej strane nádoru. Tým sa 
účinnosť fotodynamickej terapie veľmi zníži.

Fotodynamická terapia má teda svoje plusy a mínusy – ako 
aj každá iná metóda liečby rakoviny. Netreba od nej očakávať 
zázraky. Jej využitie je vhodné v oblasti, kde sa môžu naplno 
prejaviť jej silné stránky – napríklad pri liečbe povrchových ná-
dorov. 

Alexander	Molnár

Zelený	laser	s	výkonom	2000	mW	Často	ide	o	veľké	a	veľmi	drahé	
zariadenia	–	ich	cena	sa	rádovo	pohybuje	v	miliónoch	korún.

Medicína

Na	obrázku	vľavo	je	nos	pacienta	postihnutý	najčastejšie	sa	vyskytu-
júcim	typom	rakoviny	kože,	tzv.	bazocelulárnym	karcinómom.	Druhá	
snímka	je	urobená	po	aplikovaní	fotodynamickej	terapie.	Tá	pomohla	
zlikvidovať	rakovinu	dokonca	bez	toho,	aby	na	nose	ostali	viditeľné	

stopy.

Rakovinové	bunky	na	mozgu

Endoskop
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Asi sklamem všetkých čitateľov mužského pohlavia, keď sa 
dozvedia, že tento článok nie je o žiadnej atraktívnej (budúcej) 
nositeľke Nobelovej ceny. Ale to, o čom chcem písať, je tiež 
krásne. A nebezpečné. Na Slovensku (a vlastne takmer všade na 
svete) sa rozšírili a udomácnili viaceré nepôvodné druhy rastlín, 
ktoré vstupujú do spoločenstiev a vytláčajú pôvodné druhy, čím 
spôsobujú zmeny v zložení a štruktúre celého ekosystému. Ide 
o invázne rastliny. 

Na ich základnú charakteristiku, aby každý pochopil, o čo ide, 
asi najlepšie poslúži táto krátka básnička:

Ja,	invázna	rastlina,	
som	horšia	ako	burina.
Prišla	som	k	vám	cudziny,	
skrášliť	vaše	krajiny.	

Rastiem,	rastiem,	ako	z	vody,	
všade	sa	mi	dobre	vodí.	
Najprv	žijem	na	záhradke,	
vošky,	tie	sú	na	mňa	krátke.	

Rozšírim	sa	do	lesa,	
bojte	sa	ma,	traste	sa!

Som	krajšia,	väčšia,	ako	iné,	
zvládam	prežiť	v	krutej	zime.
Proste	nemám	problémy
ovládnuť	všetky	terény.	

Výborne	mám	premyslené,
ako	sa	stať	pánom	Zeme.
Preto	pozor,	milé	deti,	
v	prírode	sú	rôzne	kvety.
To,	čo	zdá	sa	pekným	byť,	
	vás	raz	môže	zahubiť.

Prečo sú niektoré rastliny invázne?

Väčšina inváznych rastlín má svoj domov v Ázii alebo Severnej 
Amerike, odkiaľ boli do Európy dovezené ako okrasné rastliny 
do parkov a záhrad alebo ako krmoviny pre zvieratá. Z parkov 
sa postupne rozšírili do voľnej prírody, kde sa im veľmi dob-
re darí na úkor pôvodných druhov. Medzi ich charakteristické 
vlastnosti patri vysoká konkurenčná schopnosť – dlho kvitnú, 
sú vitálne, odolné voči nepriaznivým podmienkam prostredia 
(sucho, záplavy), sú schopné rásť na rôznych odlišných typoch 
stanovíšť. Majú dobré rozmnožovacie schopnosti, napr. tvoria 
veľa semien, z ktorých veľké percento vyklíči, rýchlo sa roz-
množujú aj vegetatívne a majú málo prirodzených nepriateľov 
(parazitov, chorôb). 

Najlepšie sa im darí na miestach, ktoré sú nejakým spôsobom 
narušené, kde rýchlo získavajú dominantné postavenie. Toto na-
rušenie môže byť prírodného charakteru (záplavy, erózie) alebo, 
ako to je v súčasnosti oveľa častejšie, spôsobené človekom. Pre-
to ich najčastejšie nájdeme pozdĺž ciest, železníc a vodných to-
kov, na smetiskách, staveniskách a rumoviskách, kde vytvárajú 
často až súvislé porasty. Na ich rozširovaní sa výraznou mierou 
podieľa aj človek, pretože ľudia ich radi vysádzajú do parkov 
a svojich záhradiek pre ich dekoratívnu funkciu nevediac o ne-
bezpečenstve, ktoré tieto rastliny predstavujú pre svoje okolie. 

Ktoré rastliny to sú?

Podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a kra-
jiny je termínom invázna rastlina na Slovensku označených 

sedem druhov. Tento zákon hovorí: Invázne druhy je zakázané 
dovážať, držať, pestovať, rozmnožovať, obchodovať s nimi, ako 
aj s ich časťami alebo výrobkami z nich, ktoré by mohli spôso-
biť samovoľné rozšírenie invázneho druhu. Vlastník (správca, 
nájomca) pozemku je povinný odstraňovať invázne druhy zo 
svojho pozemku a o pozemok sa starať takým spôsobom, aby 
zamedzil opätovnému šíreniu inváznych druhov, a to na náklady 
pôvodcu ich šírenia, ak je známy, inak na náklady štátu. Ide o 
tieto rastliny:
1. Pohánkovec japonský (syn. krídlatka japonská) – Fallopia ja-

ponica
2. Pohánkovec český (syn. krídlatka česká) – Fallopia x bohe-

mica 
3. Pohánkovec sachalínsky (syn. krídlatka japonská) – Fallopia 

sachalinensis
4. Boľševník obrovský – Heracleum mantegazzianum
5. Netýkavka žliazkatá – Impatiens glandulifera
6. Zlatobyľ kanadská – Solidago canadensis
7. Zlatobyľ obrovská – Solidago gigantea

Existuje aj mnoho ďalších rastlín, ktoré nie sú invázne podľa 
zákona, ale ich vlastnosti sú podobné. Z tých najznámejších sú 
to lupína mnoholistá, pavinič päťlistý, slnečnica hľuznatá, agát 
biely a sumach pálkový. 

Boľševník	obrovský pochádza z Ázie, presnejšie zo západného 
Kaukazu, a do Európy sa dostal koncom 19. storočia ako okras-
ná rastlina. Na územie Slovenska sa začal rozširovať po roku 
1960 zo susedného Česka. Môže dorastať až do výšky 5 metrov, 
pričom stonka má v dolnej časti priemer až 15 cm. Plody vytvára 
iba raz za život, ale jedna rastlina je schopná vytvoriť až 100 000 
semien. Efektívne sa rozmnožuje aj vegetatívnym spôsobom. 

KRÁSNA, ALE NEBEZPEČNÁ

Geológia

Lupína	mnoholistá

Biológia
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GeológiaBiológia

Okrem svojho vysokého invázneho potenciálu je nebezpečný 
aj zo zdravotného hľadiska – po nalomení stonky alebo listov 
sa z rastliny vylučuje fotosenzitívna látka fukomarín, ktorá pri 
dotyku s pokožkou, na ktorú dopadá slnečné svetlo, vytvára vy-
rážky a u citlivejších jedincov vyvoláva alergickú reakciu (napr. 
vodnaté pľuzgiere). Podobný účinok má aj na zvieratá, ktoré 
túto rastlinu omylom zožerú. 

Netýkavka	žliazkatá sa k nám dostala začiatkom 20. storočia 
ako okrasná a medonosná rastlina. Pochádza zo subtropických 
oblastí západných a stredných Himalájí, Kašmíru a Nepálu, 
u nás najprv rástla ojedinele v lužných lesoch v okolí Dunaja, 
v súčasnosti je rozšírená takmer po celom Slovensku. 

Pohánkovec	 japonský a pohánkovec	 sachalínsky majú svoj 
domov vo východnej Ázii – pohánkovec japonský v Číne, Kó-
rei a Japonsku, pohánkovec sachalínsky je z ostrova Sachalin. 

Rastliny, ktoré vzniknú ich krížením, tvoria druh pohánkovec	
český. Do Európy sa dostali v 19. storočí ako okrasné rastliny 
a pestovali sa tiež ako krmivo pre zvieratá. Rozširujú sa najmä 
vegetatívne, pričom u nás je najčastejší pohánkovec japonský. 

Zlatobyľ	kanadská aj zlatobyľ	obrovská pochádzajú zo Sever-
nej Ameriky a do Európy sa dostali ako okrasné rastliny v po-
lovici 17. storočia. Na Slovensku sú v súčasnosti dosť rozšírené 
a stále sú pestované v záhradkách. 

Ostatné potenciálne invázne rastliny sú väčšinou zo Severnej 
Ameriky a do Európy boli privážané od začiatku 17. storočia. 
Najvýznamnejšie postavenie má medzi nimi agát biely. Jeho 
domovom je juhovýchod USA, do Európy bol dovezený roku 
1601 na žiadosť záhradníkov francúzskeho kráľa Ľudovíta XIII., 
ktorí ho chceli pestovať ako okrasnú rastlinu. Postupne sa začal 
využívať ako medonosná rastlina, vysoko výhrevné palivo, na 
rekultiváciu banských háld a skládok a na stabilizáciu eróznych 
pôd. Veľmi rýchlo sa vegetatívne šíri a veľmi dobre sa mu darí aj 
v oblastiach so zvýšeným množstvom oxidu uhličitého v ovzdu-
ší. 

Lenka	Veselovská

Boľševník	obrovský

Netýkavka	žliazkatá

Pohánkovec	japonský

Zlatobyľ	obrovská
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oka vznikajú zápaly spojivkového vaku, 
ktorých následkom môže byť dočasná, ba 
i trvalá strata zraku. Pri vnútornom poži-
tí poškodzuje ústnu sliznicu, spôsobuje 
zvracanie a prudký zápal žalúdka a čriev 
s hnačkami. Otravy zvierat sú vzácne, 
pretože pasúci sa dobytok sa mu pre jeho 
ostrú chuť vyhýba.

Na výslnných suchých stanovištiach 
rastie rozchodník	prudký z čeľade tučno-
listovité. Jedovatá je jeho vňať. V nižších 
dávkach spôsobuje zníženie tlaku a sčer-
venanie pokožky. Po použití veľkých dá-
vok sa objavujú bolesti hlavy, zvracanie 
a omámenie.

Na rozhraní jari a leta kvitne niekoľko 
druhov jedovatých rastlín z čeľade isker-
níkovité – napr. iskerník	prudký,	plamie-
nok	alpínsky,	orlíček	obyčajný.	
Iskerník	 prudký je bežnou bylinou, 

známou podľa žltých kvetov. Jedovatosť 
celej rastliny spôsobuje proanemonín, 
ktorý má silný dráždivý účinok. Na po-
kožke a slizniciach vyvoláva pocit pále-
nia, sčervenania, po dlhšej dobe pľuzgiere 
a po ich prasknutí vredy, ktoré sa veľmi 
pomaly hoja. Po vstrebaní pôsobí tlmivo 
na centrálny nervový systém a vyvoláva 
zastavenie dýchania. Je silným jedom pre 
ryby a žubrienky žiab, ktoré v jeho rozto-
ku rýchlo hynú. 

 Zákonom chránený orlíček	 obyčajný 
môžeme okrem lesov vidieť i v záhrad-
kách, kde býva často pestovaný v rôz-
nofarebných a plnokvetných formách. 
Jedovatá je nadzemná časť rastliny. Jeho 
toxicita nie je sporná, rozchádzajú sa však 
názory o jej závažnosti. Na jednej strane 
sú udávané relatívne krátkodobé príznaky 
otravy až po požití väčších dávok (20 g 
listov alebo 5 g vňaťovej drogy) – kŕče, 
dýchavičnosť a srdcová slabosť, na dru-
hej strane je po vysatí šťavy z niekoľkých 
kvetov popisované bezvedomie, silná nie-
koľkohodinová omámenosť, zúženie zre-
ničiek, hnačka, veľká slabosť a búšenie 
srdca. U zvierat kŕmených senom z po-
rastov, v ktorých bol zastúpený orlíček, 
neboli popísané otravy – toxické látky sa 
zrejme rozkladajú pri sušení a v sene už 
nemôžu pôsobiť škodlivo.

Zákonom chránený je i plamienok	 al-
pínsky – popínavý ker rozšírený najmä 
na vápencoch. Spôsobuje rovnaké otravy 
ako iskerník prudký. Zvieratá ho odmieta-
jú konzumovať pre jeho pálivú chuť. 

Koncom jari a v lete kvitne tiež mlieč-
nik	chvojkový z čeľade mliečnikovité. Je-
dovaté sú všetky časti rastliny obsahujúce 
mliečnice. Latex spôsobuje silné podráž-
denie pokožky a slizníc – na pokožke sa 
to prejaví pľuzgiermi, pri kontaminácii 

Jedovaté RaStliny kvitnúce v lete

Biológia

Iskerník	prudký	(Ranunculus	acris)

Orlíček	obyčajný	(Aquilegia	vulgaris)

Plamienok	alpínsky	(Clematis	alpina)

Mliečnik	chvojkový	(Tithymalus	cyparissias)

Rozchodník	prudký	(Sedum	acre)
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K najjedovatejším rastlinám vôbec pat-
ria čiastočne chránené druhy rodu prilbi-
ca z čeľade iskerníkovité, ktorých toxické 
účinky boli známe už v minulosti. Obsa-
hujú jedovaté látky v nadzemnej i v pod-
zemnej časti rastliny, pričom najviac to-
xický je hľuzovitý podzemok. Akonitín 
– jeden z najprudších jedov – má vplyv na 
nervy riadiace rytmus srdca a na srdcový 
sval. Na neporušenú pokožku nepôsobí. 
Ak sa však do nej votrie alebo sa kvapne 
roztok na sliznicu, podráždi zakončenie 
senzitívnych nervov, vyvolá nepríjemné 
mravčenie a pálenie, v ústach slinenie, 
kašeľ a kýchanie. Ak požije človek väč-
šiu dávku akonitínu alebo časti rastliny, 
veľmi skoro sa dostavia príznaky otravy. 
Vznikne zvláštny pocit mravčenia v zad-
nej časti ústnej dutiny, ktorý sa rozšíri na 
celú tvár a hlavu. Neskôr postúpi na kon-

čeky prstov rúk a nôh, na uši, do panvovej 
oblasti a na chrbát. Potom nasleduje úplné 
znecitlivenie. Zároveň sa dostavia celko-
vé príznaky, ako je potenie, zvracanie, 
kolikové hnačky, pokles teploty, zimnica, 
poruchy srdcovej činnosti a veľká svalová 
slabosť. Dýchanie sa stáva povrchnejšie 
a smrť nastane poškodením srdca a zasta-
vením dýchania.

Jedovatú krásu v sebe ukrýva i ďalší 
druh tejto čeľade stračonôžka	 tatranská. 
Rastie iba v západných Karpatoch, najmä 
v Tatrách. Je zákonom chránená. 

 Nebezpečné sú i plesnivé šištice chme-
ľu	obyčajného z čeľade konopovité. Vy-
volávajú alergiu spojenú s ospanlivosťou, 
očnými zápalmi a kožnými vyrážkami. 

 V letnom období sú veľkou hrozbou 
i jedovaté rastliny z čeľade mrkvovité. 
Bolehlav	 škvrnitý je typický tým, že po 
uvädnutí zapácha po myšine. Jeho jedo-
vaté alkaloidy môžu zapríčiniť aj smrť, 
ktorá nastáva zastavením dychu pri plnom 
vedomí. Najtoxickejším z tejto čeľade je 
rozpuk	 jedovatý, ktorý láka príjemnou 
mrkvovou vôňou. Často rastie pri stud-
ničkách. Jeho jedy – polyíny prechádzajú 
i do vody studničky. 

Na vápencoch rastie jarmanka	 väčšia, 
ktorej južnejšie formy s bohatším súkve-
tím sa pestujú ako okrasné rastliny. 

 V letnom období kvitnú tiež druhy 
z čeľade ľuľkovité, ktorá obsahuje naj-
viac jedovatých rastlín. K najnebezpeč-
nejším patrí ľuľkovec	zlomocný. Rastlina 
je smrteľne jedovatá, jej plody sa často 
zamieňajú s čučoriedkami, i keď celko-
vý vzhľad oboch rastlín je úplne odlišný. 
Známe sú i otravy semenami blenu	čier-
neho, ktoré obsahujú prudko účinné alka-
loidy hyoscyamín a skopolanín – rovnaké 
ako ľuľkovec zlomocný, iba v menšom 
množstve. Toxické sú i	semená	durmana	
obyčajného.
Ľuľok	 sladkohorký má jedovaté bobu-

le, ktoré majú červenú farbu a vajcovitý 
tvar. Nachádza sa v nich alkaloid solanín 
a horký saponínový glykozid dulkamarín. 
Obsah toxických látok klesá postupne 
s ich dozrievaním. Pri miernych otravách 
dochádza k podráždeniu v ústach, boles-
tiam hlavy, únave, zvracaniu, bolestiam 
brucha a hnačkám. Vážnejšie otravy spô-
sobujú halucinácie, kŕče, poruchy videnia 
a obehový kolaps. 

Jarmanka	väčšia	(Astrantia	major)

Ľuľok	sladkohorký	(Solanum	dulcamara)

Prilbica	moldavská	(Aconitum	moldavicum)

Stračonôžka	tatranská	(Delphinium	oxyse-
palum)

Ranostaj	pestrý	(Coronilla	varia)
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alkaloidy (morfín, kodeín) – látky pô-
sobiace na centrálny nervový systém. 
Z morfínu sa pripravuje droga heroín.

K nápadným letným bylinám patrí lupi-
na	mnoholistá z čeľade bôbovité. Jedova-
té sú semená. Po skonzumovaní viac než 
dvoch strukov dochádza k zvracaniu.
 

Danica	Božová
Foto:Vladimír	Boža

Veľmi zákernou rastlinou je ricín oby-
čajný z čeľade mliečnikovité. Otrava sa 
prejaví až po 10 - 12 hodinách sčerve-
naním, krvácaním zo spojoviek a kože, 
hnačkami a kŕčmi. Medzitým sa jed už 
vstrebal do krvi, preto je liečenie mimo-
riadne ťažké. Kritická dávka pre deti je 6 
semien a pre dospelých 10 semien. Jedo-
vatý alkaloid ricín sa stane neškodným po 
prevarení oleja s vodou.

Od nížin až po horský stupeň je rozší-
rený ranostaj	 pestrý z čeľade bôbovité. 
Jedovatá je celá rastlina, najmä semená. 
Príznaky otravy sa prejavujú útlmom príj-
mu potravy, ťažkým ochrnutím končatín 
a krátkodobým zastavením dýchania.

K nápadným letným bylinám patrí 
náprstník	 veľkokvetý z čeľade krtičníko-
vité. Jedovatá je celá rastlina. Otravy sú 
vo väčšine prípadov spôsobené predávko-
vaním. Napriek tomu, že rastliny sú často 
pestované v záhradách a už dva – tri suše-
né listy môžu byť smrtiacou dávkou, into-
xikácie nebývajú časté. Už prvé „ochut-
nanie“ je nepríjemné kvôli veľmi horkej 
chuti a ďalej po konzumácii nasleduje 
spontánne zvracanie, takže vstrebanie 
väčšieho množstva je takmer nemožné. 
Napriek tomu sú popísané otravy u ľudí, 
ktorí si pripravili čaj z jeho listov. Otrava 
sa prejavuje nevoľnosťou a zvracaním, 
ktoré trvá i niekoľko dní. Potom dochá-
dza k poruchám srdcového rytmu, ktorý 
sa často veľmi rýchlo mení. Pridružujú 
sa i poruchy videnia, prechodné blúznenie 
a halucinácie. 

Nebezpečným je i vranovec	 štvorlistý 
z čeľade ľaliovité. Jedovatá je celá rast-
lina. Najčastejšie sa vyskytujú otravy 

čiernomodrými bobuľami, ktoré si kon-
zumenti z nevedomosti zamenia za plody 
čučoriedky. Otrava sa prejavuje zvraca-
ním, hnačkou, bolesťami hlavy a zúžením 
zreničiek. Nekončí sa smrťou, pretože 
účinné látky – saponíny sa ťažko vstrebá-
vajú. Potrebný je však výplach žalúdka. 
Zvieratá rastlinu odmietajú pre nepríjem-
ný zápach a chuť.

V rôznych spoločenstvách burín blízko 
ľudských obydlí rastie žlto kvitnúci lasto-
vičník	väčší z čeľade makovité. Leptavý 
účinok má oranžové mlieko, ktoré z tejto 
rastliny po dotyku vyteká. 

Jedovatou burinou z tejto čeľade je aj 
mak	vlčí, ktorý sa často vyskytuje na po-
liach od nížin až po horský stupeň. Jedo-
vaté sú všetky časti rastliny, i keď toxicita 
je malá. Nahromadenie veľkého množstva 
semien v hrubom čreve môže spôsobiť ich 
nepriechodnosť. Kontakt s latexom býva 
príčinou kožných ochorení.

Oveľa nebezpečnejší je pestovaný druh 
mak	siaty. Z nedozretých makovíc sa vo 
farmácii získava ópium, ktoré obsahuje 

Biológia

Vranovec	štvorlistý	(Paris	quadrifolia)

Mak	vlčí	(Papaver	rhoeas)

Náprstník	veľkokvetý	(Digitalis	grandiflora) Lupina	mnoholistá	(Lupinus	polyphyllus)

Lastovičník	väčší	(Chelidonium	majus)
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Pantanal – najväčšia oblasť mokradí

Viete, kde je najväčšia koncentrácia organizmov na svete? Tým-
to miestom nie je Amazonský prales, ako si asi veľa ľudí myslí, 
ale jeho sused Pantanal – najväčší sladkovodný mokraďový eko-
systém sveta. Rozprestiera sa na ploche 140 000 až 210 000 km2 
(v závislosti od toho, čo všetko sa ešte považuje za jeho súčasť), 
čiže je 3- až 4-krát väčší ako celé Slovensko. Väčšina jeho roz-
lohy (približne 80 %) leží na území Brazílie, zvyšok sa nachádza 
na východe Bolívie a severovýchode Paraguaja. Je to obrovská 
aluviálna nížina, čo znamená, že časť roka býva pravidelne za-
plavená a zvyšnú časť roka nie. 

Zdrojom vody pre Pantanal je rieka Paraguaj a jej prítoky, me-
dzi ktoré patria Taquari, Miranda, Negro a Cuiabá. Spoločne vy-
tvárajú veľkú vnútrozemskú deltu. Počas obdobia dažďov, ktoré 
trvajú približne od októbra do marca (prípadne od decembra do 
mája), sa voda vylieva z korýt riek a zaplavuje okolie, hladina 
vtedy stúpne o viac ako 3 metre, niekedy až o 5 metrov. Celý 
areál sa nachádza v zníženine, čo je dobrým predpokladom pre 
vznik mokraďového ekosystému. Tento ekosystém je precho-
dom medzi suchozemským a vodným ekosystémom a preto je 
pomerne komplexný – tvoria ho vodné spoločenstvá tečúcich 
aj stojatých vôd, suchozemské spoločenstvá a vlhké lúky a lesy. 
V závislosti na zdroji údajov tu žije 263 až 400 druhov rýb, 162 
až 480 druhov plazov, medzi ktoré patrí aligátorovi príbuzný 
kajman (žije ich tu vyše 10 miliónov jedincov), 656 až 1 000 
druhov vtákov a 95 až 300 druhov cicavcov, z ktorých sú naj-
známejšie kapybara, mravčiar veľký, jaguár, vydra obrovská, 
pásavec veľký a ohrozený vlk hrivnatý. Z jednotlivých skupín 
tu môže byť druhov aj viac, pretože Pantanal je len veľmi málo 
preskúmaný, a preto je výbornou lokalitou na objavovanie no-
vých rastlín a živočíchov. 

Obdobie záplav sa nesie v znamení rozšírenia rýb do celej 
zaplavenej oblasti. Vtedy sa rýchlo rozmnožia a rýchlo ras-
tú. Keďže záplavová voda je plná výživných látok, dochádza 
k masovému rastu vodných rastlín a nárastu množstva vodných 
bezstavovcov, ktoré slúžia ako potrava pre ryby. Suchozemské 
cicavce sa vtedy zdržiavajú na nezaplavených ostrovoch. Keď 
príde suchšie obdobie, nastáva rozmach najmä vtákov a cicav-
cov. Ryby, ktoré sa spolu s vodou nevrátili do korýt vodných to-
kov sú potravou pre nespočetné množstvo vtákov, či už trvalých, 
alebo sťahovavých. Prilieta ich sem mnoho, pretože je to jedno 
z miest, kde je dostatok vody aj počas suchých období. 

Pantanal je jednou z lokalít zapísaných do svetového dedič-
stva UNESCO. Má veľký význam v regulácii množstva vody 
v rieke Paraguaj a tým v zabraňovaní nežiaducim záplavám niž-
šie po toku rieky. Má obrovskú biodegradačnú schopnosť čis-
tenia vody, ale táto schopnosť často nestačí – ťažbou surovín, 
vypúšťaním nebezpečných odpadov do rieky a inými aktivitami 
človeka je voda príliš znečistená, čo ohrozuje celý ekosystém. 
Ďalším nebezpečenstvom je vysoká úrodnosť pôd vďaka pra-
videlným záplavám, ktoré prinášajú veľké množstvo živín. Ľu-
dia už niektoré časti vysušili a pretvorili na poľnohospodársku 
pôdu, ale aj napriek tomu je to jeden z najzachovalejších mokra-
ďových ekosystémov.

Iguazú – najväčší systém vodopádov

Na hraniciach Argentíny a Brazílie, neďaleko spoločných hra-
níc s Paraguayom, opúšťa rieka Iguazú náhornú plošinu Paraná 
a pred ústím do rieky Paraná padá do hĺbky priemerne 72 met-
rov. Vytvára tak najväčší systém vodopádov na svete – vodopá-
dy Iguazú, ktoré sú tvorené 275 vodopádmi pozdĺž 2,7 km rieky. 
Počas obdobia dažďov, ktoré trvá od novembra do marca, tadiaľ 
preteká priemerne 6,5 milióna litrov vody za sekundu (Dunaj 
má v Bratislave prietok približne 2 milióny litrov za sekundu), 
v extrémnych prípadoch môže prietok vody presiahnuť 12 mili-

Geografia

ZauJímavoSti Z geogRafie

Pantanal	z	leteckého	pohľadu

Kapybara	–	typický	obyvateľ	mokradí	Pantanalu

Vodopády	Iguazú	v	júli	(suché	obdobie)
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ónov litrov za sekundu. V období sucha naopak prietok klesá na 
300 000 litrov za sekundu a počet vodopádov sa zníži na 150. 
V 20. storočí vodopády dokonca dvakrát úplne vyschli (v rokoch 
1934 a 1978). 

Jedna tretina vodopádov sa nachádza v Brazílii a zvyšné dve 
tretiny v Argentíne. Patrí medzi ne aj hlavný vodopád systému 
Iguazú nazývaný San Martin. Vodopády so svojím okolím tvoria 
v obidvoch krajinách národné parky a spoločne boli zaradené do 
svetového dedičstva UNESCO. Lesy v okolí vodopádov sú jed-
ny z najzachovalejších zvyškov veľmi ohrozeného paranského 
lesa, ktorý je charakteristický svojou faunou a flórou. V Brazílii 
a Paraguaji je zachovaných už len približne 5 % tohto pôvodné-
ho ekosystému. Zo živočíchov tu žijú napríklad mravčiar veľký, 
mýval južný, tapír americký, nosáľ červený a viaceré mačkovité 
šelmy (jaguár, ocelot a iné). Rastie tu viac ako 60 druhov orchi-
deí. 

Plošina, po ktorej vodopády tečú, je tvorená tvrdou vulkanic-
kou horninou bazaltom a vďaka tomu sa tu vytvorilo také veľké 
množstvo samostatných vodopádov. Tieto horniny totiž len veľ-
mi pomaly podliehajú erózii, a preto voda musí tiecť v pomerne 
úzkych korytách vytvárajúc veľké množstvo skalných ostrovov 
porastených vegetáciou. Vodopády sa pod plošinou spoja a tečú 
úzkym kaňonom, ktorý sa postupne rozširuje až do sútoku s rie-
kou Paraná. Predpokladá sa, že vodopády pôvodne boli priamo 
pri sútoku týchto dvoch riek, ale erózia trvajúca 20 000 rokov 
ich posunula o 28 kilometrov proti prúdu. V súčasnosti erózia 
postupuje rýchlosťou približne 3 mm za rok. 

Sundarbans – najväčší mangrovový les

Najväčší mangrovový les sveta Sundarbans sa rozprestiera na 
pobreží Bengálskeho zálivu na mieste, kde sa rieky Ganga, 
Meghna a Brahmaputra spoločne najväčšou deltou na svete 
vlievajú do Indického oceánu. Má rozlohu približne 4 200 km2 

(pred 200 rokmi to bolo 16 700 km2), pričom dve tretiny ležia 
v Bangladéši a zvyšná plocha v Indii. Je zapísaný do svetového 
dedičstva UNESCO. 

Mangrovy rastú v tropických a subtropických oblastiach a sú 
charakteristické pre brakické vody – miesta, kde sa mieša sladká 
a slaná voda, napr. ústia riek do morí. Tvoria ich stromy man-
grovníky, medzi ktoré patrí 54 druhov stromov zo 16 čeľadí. Naj-
významnejšie sú rody Rhizophora a Avicennia. Rastú zo zeme, 
ktorá je pod vodou, a spleť ich koreňov vystupuje až nad hladi-
nu. Pri odlive môžu byť celé nad hladinou a počas prílivu bývajú 
až po koruny zaliate vodou. Sú prispôsobené na rast v prostredí 

s nízkym obsahom kyslíka (kvôli častý záplavám) a preto ho 
prijímajú špeciálnymi pórmi v kôre kmeňa a na koreňoch, ktoré 
sú nad hladinou. Úspešné rozmnožovanie si zabezpečujú tým, 
že semená klíčia priamo na strome a keď spadnú do vody, plá-
vajú na hladine a čakajú, kým sa neuchytia na vhodnom mieste. 
Okrem ich významu v tvorbe životného prostredia pre mnoho 
iných organizmov majú dôležitú funkciu v ochrane brehu pred 
eróziou pôdy a pred ničivými dôsledkami tsunami.

Sundarbans predstavuje súbor ostrovov ležiacich v ústí riek, 
na ktorých sa rozprestiera mangrovový les. Je to prirodzený do-
mov pre najväčšiu prírodnú populáciu tigrov na svete – populá-
ciu bengálskeho tigra (približne 500 jedincov), ktorej padne za 
obeť ročne 100 až 250 ľudí. Okrem nich tu žije jeleň indický, 
krokodíl cejlónsky (najväčší krokodíl žijúci v slanej vode) a rôz-
ne ďalšie plazy a vtáky. Z primátov sa tu vyskytuje makak rézus 
(rhesus), u ktorého bol objavený a podľa neho pomenovaný Rh 
faktor krvi. Je to zviera pomerne obľúbené vo vede – v 50-tych 
a 60-tych rokoch ho NASA vypúšťala do vesmíru, v roku 2000 
sa stalo prvým klonovaným primátom a v roku 2001 prvým 
transgénnym primátom (to znamená, že malo v sebe gény iného 
organizmu, v tomto prípade gény medúzy).

V súčasnosti je Sundarbans ohrozený zvyšovaním morskej hla-
diny. Satelitné snímky ukazujú, že za posledných 20 rokov sa 
hladina Bengálskeho zálivu zvyšovala o 3,14 cm ročne, čo je 
v kontraste s priemerným zvyšovaním hladiny svetového oceánu 
o 2 mm ročne. Ak stúpanie hladiny bude takto pokračovať, o 50 
rokov sa zdvihne o viac ako meter a vedci predpokladajú, že 
trvalo zatopí 1 000 km2 Sundarbansu. 

Mravčiar	veľký	s	mláďatom

Typický	mangrovový	porast

Vnútri	Sundarbansu
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Eyrovo jazero – najväčšie prechodné jazero

Eyrovo jazero sa nachádza v južnej časti Austrálie v suchej púšt-
nej oblasti. Je to slané bezodtokové jazero, pretože voda z neho 
neodteká, stráca sa len vyparovaním. Pýši sa prívlastkom naj-
väčšie prechodné jazero. Jazero sa nazýva prechodné vtedy, keď 
počas roka niekedy úplne vysychá a niekedy je v ňom voda. Ako 
je to možné? Jednoducho. Počas dažďov sa vytvoria prechod-
né rieky, v Austrálii nazývané creek, ktoré v suchých obdobiach 
tvoria len vyschnuté korytá. Tieto rieky vtečú do zníženiny a vy-
tvorí sa jazero. Keď dažde skončia, z jazera sa vyparuje voda, až 
kým sa nevyparí všetka a jazero vyschne. 

Eyrovo jazero leží v nadmorskej výške 15 metrov pod hladi-
nou mora a je to najnižšie miesto Austrálie a zároveň, ak je plné 
vody, je najväčším jazerom tejto krajiny. Voda tu je však máloke-
dy. Kvôli malým zrážkam, ktoré sú menej ako 120 mm ročne (na 
Slovensku je priemerný ročný úhrn zrážok 734 mm, na horách 
až 2 000 mm), je jazero väčšinou iba suchá slaná panva pokrytá 
soľnou kôrou až 1 meter hrubou. Naplnenie s priemernou hĺbkou 
vody 1,5 metra dosahuje raz za 3 roky a s priemernou hĺbkou 
4 metre raz za 10 rokov. Úplne naplnené je iba niekoľkokrát za 
storočie. 

Jazero je tvorené systémom dvoch jazier (Severné Eyrovo ja-
zero a Južné Eyrovo jazero), ktoré spája prieliv Goyder. Jeho 
maximálna rozloha je 9 500 až 15 000 km2 (závisí to od zdroja 
informácií) a maximálna hĺbka 20 metrov. Spolu s okolím je sú-
časťou národného parku Lake Eyre National Park. 

Organizmy žijúce v jazere sú prispôsobené na to, aby naplno 
využili obdobie, kedy je v jazere voda. Ich životná stratégia je 
podobná organizmom z chladných oblastí, ktoré sú nútené v prí-
pade dospelých rýchlo sa rozmnožiť a v prípade mláďat rýchlo 
narásť počas krátkeho obdobia leta. Obyvatelia Eyrovho jazera 
to musia všetko stihnúť, kým je v jazere dostatok vody. Rastú 
v ňom riasy, žijú rôzne druhy planktónu, článkonožcov a rýb. 
Prilieta k nemu približne 60 druhov vtákov, niektoré cestujú až 
vyše 1 000 km. 

Krátko po zaplavení jazera je voda v ňom sladká. Postupom 
času sa však vo vode rozpúšťa soľná kôra, ktorá počas obdo-
bí sucha tvorí povrch jazernej zníženiny, a voda sa stáva čoraz 
slanšou. Pokiaľ voda v jazere vydrží viac ako 6 mesiacov, je 
zvyčajne tak slaná, že väčšina rýb zahynie. Jazero zároveň zís-
kava ružový odtieň kvôli čoraz väčšej koncentrácii farbív karo-
tenoidov (napríklad beta-karotén), ktoré produkuje slanomilná 
riasa Dunaliella	salina.

Ako je možné, že v Eyrovom jazere napriek nehostinným pod-
mienkam žijú ryby? Dokonca napriek tomu, že jazero je pomer-
ne slané (môže byť také slané, ako sú moria, niekedy aj viac), 
žijú tu sladkovodné druhy rýb. Je to vďaka tomu, že ryby tu 
žijúce majú širokú ekologickú valenciu, čiže sú schopné prežiť 
v širokom rozmedzí pH, teploty, salinity a množstva kyslíka vo 
vode. Jedným z najrozšírenejších druhov je austrálsky hlaváč 
(Chlamydogobius	 eremius), ktorý zvláda teploty od 3 °C do 
43 °C, v prípade vysokých teplôt sa vynorí z vody a zbavuje sa 
tepla vyparovaním, ako to robia suchozemské zvieratá. Extrém-
ne nízky obsah kyslíka vo vode rieši tým, že sa vynorí nad vodu 
a prehĺta vzduch, prípadne sa vyskytuje v blízkosti fotosynteti-
zujúcich rias, kde je koncentrácia kyslíka vo vode vyššia. Ďal-
šou podmienkou prežitia rýb v jazere je to, že voda nevyschne 
úplne na všetkých miestach. V jazere alebo v nejakom z jeho 
prítokov vždy ostane malé jazierko, v ktorom prežíva väčšina 
druhov, ktoré sú zvyknuté na extrémne zmenšenie svojho bio-
topu. Po období dažďov sa organizmy z jazierka rýchlo rozšíria 
spolu s vodou. 

Lenka	Veselovská

Geografia

Tiger	bengálsky	–	v	Sundarbanse	ich	žije	približne	500

Soľná	kôra	na	vyschnutom	Eyrovom	jazere

Satelitná	fotografia	Eyrovho	jazera	s	vodou
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Chémia

Viete, že vyše 90 % svetovej dopra-
vy zabezpečujú dopravné prostried-
ky, ktoré používajú palivá vyrobené 
z ropy? Že na výrobu jedného bež-
ného počítača sa spotrebuje množ-
stvo ropy rovnajúce sa desaťná-
sobku jeho hmotnosti? Alebo že 
okrem väčšiny plastov majú v rope 
svoj pôvod i mnohé hnojivá, liečivá 
a pracie prášky? 

Či si to už uvedomujeme alebo nie, ropa sa stala jednou z naj-
dôležitejších surovín súčasnosti. Štáty, ktoré oplývajú jej dostat-
kom, sú obvykle veľmi majetné. Zbohatli predajom ropy iným 
štátom, ktoré ju pre chod svojich ekonomík nutne potrebujú. 
Práve užitočnosť ropy ju robí takou cennou, hodnotnou. Nie na-
darmo sa o nej často hovorí ako o čiernom zlate. Poďme sa s ňou 
teraz bližšie zoznámiť.

Surová ropa je mazľavá, olejovitá kvapalina zvyčajne čiernej 
alebo tmavohnedej farby. Môže sa však vyskytnúť i v žltkas-
tom či zelenkastom sfarbení. Skladá sa prevažne z uhľovodíkov. 
Koľko percent sa ich v rope nachádza závisí od jej typu. V tzv. 
ťažkej rope môžu uhľovodíky tvoriť iba 50 % jej hmotnosti, za-
tiaľ čo v ľahkej rope až 97 %. A o akých konkrétnych uhľovodí-
koch hovoríme? Ide o tri v rope bohato zastúpené skupiny: alká-
ny, cykloalkány a arény. Ich presné percentuálne zastúpenie sa 
stanoviť nedá – v každom nálezisku je zloženie ropy trochu iné. 
Zaujímavé je, že surová ropa iba minimálne obsahuje alkény, 
teda necyklické uhľovodíky s dvojitou väzbou. Okrem toho sa 
v nej nachádzajú dusíkaté, kyslíkaté a sírne zlúčeniny. Obsahuje 
aj stopové množstvá kovov, ako sú meď, železo, nikel a vanád. 

 

Ropa vznikla pravdepodobne rozkladom zvyškov dávnych 
morských živočíchov a rastlín. Tie sa usadzovali na dne morí 
a oceánov. Počas miliónov rokov sa na vrstvu organických 
zvyškov usadzovali ďalšie a ďalšie vrstvy. Pôsobenie vysokej 
teploty a tlaku spôsobilo, že sa organické zvyšky premenili na 
ropu. Obvykle býva ropa ukrytá hlboko v zemi, dokonca až 
v hĺbke 8 kilometrov. Existujú aj výnimky. Napríklad v Kana-
de pri rieke Athabasce. Práve v tejto oblasti je ropa vhodná na 
povrchovú ťažbu, i keď nejde o ropu v klasickom ponímaní. 
Vyskytujú sa tam takzvané ropné piesky. Ide o extrémne ťažkú 
ropu, ktorá je kvôli svojej veľmi vysokej viskozite v polotuhom 
skupenstve. Okrem pár takýchto výnimiek sa ale ropa nachá-
dza hlboko pod zemou či pod morským dnom. Aby bolo možné 
ropu využiť, je nutné dostať ju najprv na povrch. Do ložiska sa 
vyhĺbi šachta – ropný	vrt. V nálezisku sa spolu s ropou zvyčajne 
nachádza aj zemný plyn alebo slaná voda. Môžu sa samozrejme 
vyskytovať aj súčasne. Zemný plyn je ľahší, je teda nad ropou, 
slaná voda ťažšia, preto je pod ňou. 

Ťažba sa začína primárnou metódou. Pri nej sa využíva vy-
soký tlak v nálezisku. A to od zemného plynu zhora alebo od 
slanej vody zdola. Stačí potrubie umiestniť priamo do vrstvy 
s ropou. Zemný plyn pôsobí svojím tlakom na jej hornú, voda na 
jej dolnú hladinu. Tým tlačia ropu do potrubia a ďalej na zemsky 
povrch. Čím viac ropy sa z náleziska vytlačí von, tým viac sa 
tlak v nálezisku zníži. Po čase tlak klesne na úroveň, keď už nie 
je schopný na povrch vytláčať žiadnu ropu. Týmto primárnym 
spôsobom je možné vyťažiť približne 20 % z celkového množ-
stva ropy. Ešte stále však ostalo v nálezisku ohromné množstvo 
tejto cennej suroviny. Preto boli vymyslené ďalšie metódy – 
sekundárna a terciárna. Sekundárna metóda: Ak je tlak vnútri 
náleziska spôsobený vodou, začne sa do vrtu vtláčať voda, ak 
plynom, do vrtu sa napumpuje plyn. Tým sa tlak v nálezisku do 
istej miery obnoví a opäť môže pumpovať ropu nahor. Pomocou 
sekundárnej metódy sa dá vyťažiť dodatočných 5 až 10 % ropy. 
Terciárna metóda sa snaží znížiť viskozitu ropy. (Viskozitu si 
zjednodušene môžeme predstaviť ako mieru, ako ťažko sa po 
sebe „šmýkajú“ molekuly tekutiny. Napríklad med je viskóznej-
ší ako voda, a teda molekuly vody sa po sebe „šmýkajú“ ľahšie 
ako molekuly medu. Viskozita nesúvisí s hustotou kvapaliny, 
obrazne povedané, ide skôr o akúsi tuhosť.)

Na zníženie viskozity ropy sa do vrtu púšťajú rôzne látky ako 
napríklad rozpúšťadlá či detergenty. Pomocou terciárnych me-
tód sa dá zvýšiť produkcia ropy o ďalších 5 až 10 %. Tieto čísla 
výťažnosti pri jednotlivých metódach sú iba orientačné. Veľmi 
závisia od toho, o akú ropu ide. U ľahkej ropy sú výťažnosti 
u každej z metód podstatne vyššie ako u ropy ťažkej. Často sú 
zásoby ropy v rámci jedného náleziska rozprestreté na obrovskej 
ploche. Potom sa zvykne vyhĺbiť rovno veľké množstvo rop-
ných vrtov. Takéto oblasti sa nazývajú ropné polia.

ČIERNE ZLAtO
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Arény	(aromatické	uhľovodíky)

Ropné	polia	v	južnej	Austrálii
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Chémia

Zásoby ropy sa môžu nachádzať aj pod morom. Aby z nich 
bolo možné ťažiť, je nutné postavať obrovské objekty – rop-
né	plošiny. Tie stoja buď na pevnej železobetónovej konštruk-
cii alebo plávajú na hladine. V prípade železobetónovej kon-
štrukcie, ktorá má základy v podmorskom dne, dosahujú ropné 
plošiny aj výšku mrakodrapov. Väčšina ich konštrukcie je však 
ukrytá hlboko pod vodou. Iné vrtné plošiny nie sú k podmor-
skému dnu pripevnené napevno. V mori sa vznášajú na obrov-
ských plavákoch, takzvaných pontónoch. Po tom, ako sa ropa 
dostane spod zeme na povrch, je nutné ju dopraviť na miesto, 
kde sa spracováva – do ropných	rafinérií. Už samotný transport 
ropy je vcelku drahá záležitosť. Pritom sa ropa prenáša a skla-

duje relatívne jednoducho – napríklad v porovnaní s vodíkom, 
ktorý je považovaný za palivo budúcnosti. V čom potom spočí-
va tento zdanlivý rozpor? V množstve prepravovanej ropy. Ak 
vezmeme do úvahy fakt, že 90 % svetovej dopravy zabezpečuje 
ropa, je to intuitívne jasné – ropa sa musí ťažiť a prepravovať 
v obrovských množstvách. Doteraz sa jej vyťažilo približne 150 
kilometrov kubických. Ide o tak veľký objem, až je ťažké si 
ho v realite predstaviť. Ak by bolo Slovensko úplne rovné a na 
hraniciach by malo vysoký nič neprepúšťajúci plot, toto množ-
stvo ropy by stačilo na pokrytie jeho celého územia 3-metrovou 
vrstvou. Množstvo vyťaženej ropy stúpa deň čo deň. Každý rok 
sa zvyšuje o 3,6 km3. Objem ropy sa zvyčajne udáva v bareloch, 
pričom jeden barel sa rovná 158,97 litra. Niekedy sa množstvo 
ropy uvádza aj v tonách, jednej tone potom zodpovedá približne 
1 170 litrov. Presný počet litrov závisí od hustoty konkrétneho 
druhu ropy, ktorá sa pohybuje v rozmedzí 0,73 až 1 g/cm3. 

Vráťme sa k preprave ropy. Pri tak gigantických množstvách 
si ľudia vypočítali, že na pevnine je často najvýhodnejšie vy-
budovať systém potrubí, ktorými by sa viedla ropa. Tak vznikli 
ropovody. Že nejde o malé projekty, môžeme stručne ilustrovať 
na príklade jedného z najznámejších ropovodov – Aljašského	ro-
povodu. Vedie celou Aljaškou – od pobrežných vôd Arktického 
oceánu na severe až po južne položený Aljašský záliv v Tichom 
oceáne. Prechádza troma pohoriami a križuje vyše 800 riek a po-
tokov. Jeho stavba bola veľmi náročná, keďže prechádza veľmi 
odľahlými a nevľúdnymi miestami. Tiahne sa stovky kilometrov 
územiami, na ktorých bežne bývajú zemetrasenia. Postavili ho 
ešte v roku 1977 za 8 miliárd dolárov – svojho času bol najdrah-
ším projektom financovaným zo súkromných zdrojov. Odvtedy 
ním pretieklo 2,4 kilometra kubického ropy. Ďalším známym ro-

povodom je ropovod	BTC vedúci z Kaspického do Stredozem-
ného mora. Prechádza cez Azerbajdžan, Gruzínsko a Turecko. 
Svojou dĺžkou 1 768 kilometrov si udržiava pozíciu druhého 
najdlhšieho ropovodu sveta. Ten najdlhší, približne 4 000 kilo-
metrov dlhý ropovod, prechádza aj Slovenskom. Ide o známy 
ruský ropovod	Družba. Mimochodom použitie systému potrubí 
na prepravu ropy navrhol už v roku 1863 sám Mendelejev. A že 
to bola myšlienka brilantná, potvrdzujú tisíce kilometrov vybu-
dovaných ropovodov.

 Nie všade sa však stavať ropovody vyplatí. V istých prípa-
doch by ich vybudovanie bolo finančne neúnosné. Ako príklad 
si môžeme uviesť stavbu ropovodu na dnách oceánov. Jednak sú 
vzdialenosti medzi kontinentmi obrovské, jednak na dne oceá-
nov stavbu ropovodov často komplikuje extrémne vysoký tlak 
vody. Ako najvýhodnejšia, rozumej najmenej nákladná možnosť 
prepravy ropy medzi kontinentmi, sa ukázala preprava pomo-
cou špeciálnych nákladných lodí, takzvaných tankerov. Tankery 
prevážajúce surovú ropu z miesta ťažby do rafinérií patria medzi 
najväčšie lode sveta. Tieto supertankery sú schopné do seba po-
jať gigantické množstvá ropy. Napríklad piata najdlhšia loď sve-
ta – supertanker TI Oceania – pri svojej dĺžke 380 m unesie až 
503 409 900 litrov ropy. Existujú aj vnútrozemské či prímorské 
tankery, tie sú pochopiteľne menšie. Celkovo sa však každoroč-
ne tankermi prepraví až 2 km3 ropy. Po doprave surovej ropy 
do rafinérií – či už pomocou ropovodov, tankerov alebo iných 
prostriedkov, sa môže pristúpiť k jej spracovaniu. Spracovaním 
ropy a zemného plynu sa zaoberá jedno celé priemyselné odvet-
vie – petrochemický	priemysel.

Na začiatku sa surová ropa mechanicky čistí. Potom nasledu-
je frakčná	destilácia. Predstavme si, že máme zmes viacerých 
látok, ktoré sa od seba líšia rozdielnym bodom varu. Frakčná 
destilácia je metóda, pomocou ktorej je možné tieto jednotlivé 
látky (frakcie) od seba oddeliť. Ilustrujme si tento postup na 
jednoduchom príklade zmesi etanolu a vody. Bod varu vody je 
100 ˚C, etanolu 78,5 ˚C. Zmes začneme pomaly zahrievať. Pri 
teplote 78,5 ˚C prestane zvyšovať svoju teplotu napriek tomu, 
že jej naďalej dodávame energiu. Energia, ktorú zmesi dodáva-
me zahrievaním, sa totiž použije na zmenu skupenstva etanolu 
– z kvapaliny sa začne meniť na plyn. Etanol v plynnom skupen-
stve sa pomocou trubičiek následne odvedie k miestam s nižšou 
teplotou – ku kondenzoru chladenému napríklad vodou. Keďže 
je v kondenzore teplota nižšia ako 78,5 ˚C, po prechode ním 

Ťažba	ropy	spod	morského	dna

	Spracovanie	surovej	ropy	prebieha	v	ropných	rafinériách

1	300	kilometrov	dlhý	Aljašský	ropovod

Ropný	tanker
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etanol skondenzuje – dostane 
sa spať do kvapalného sku-
penstva. Výstup z kondenzoru 
vedie do nádobky, v ktorej sa 
skvapalnený etanol zachytáva. 
Zmes etanolu a vody zahrie-
vame dovtedy, kým sa z nej 
všetok etanol neodparí. Úplné 
odparenie etanolu zo zmesi 
môžeme spozorovať tým, že sa 
jej teplota začne zvyšovať nad 
78,5 ˚C. V konečnom dôsledku sme dostali dve oddelené látky – 
vodu v jednej nádobke, etanol v druhej. 

V podstate rovnaký postup môžeme použiť aj na ropu. Na roz-
diel od jednoduchej zmesi etanol-voda je rôznorodosť molekúl 
v rope podstatne vyššia. Surová ropa sa skladá prevažne z uhľo-
vodíkov. Molekuly uhľovodíkov sa však od seba vzájomne líšia 
jednak rôznym počtom atómov uhlíka, jednak tým, či a ako sú 
rozvetvené. Vo všeobecnosti uhľovodíky s nižším počtom ató-
mov uhlíka, napríklad metán, etán, propán, majú nižšiu teplotu 
varu v porovnaní s uhľovodíkmi s vyšším počtom atómov uhlí-
ka ako napríklad hexán či oktán. Oddeľovanie jednotlivých rop-
ných frakcií je schematicky zobrazené na obrázku. Surová ropa 
sa zahreje na vysokú teplotu (cca 600 ˚C). Po zahriatí prejde 
väčšina ropných zložiek do plynnej fázy. Táto horúca zmes ďalej 
putuje do takzvanej destilačnej veže. Destilačná veža má v dol-
nej časti vysokú teplotu, smerom nahor sa v nej teplota postupne 
znižuje. Na spodku destilačnej veže (komora A) je teda teplota 
zhruba 600 ˚C. Všetky uhľovodíky s bodom varu vyšším ako 
600 ˚C sú preto v komore A v kvapalnom skupenstve a z desti-
lačnej veže odchádzajú dolným odtokom. Zvyšné uhľovodíky, 
to jest uhľovodíky s teplotou varu nižším ako 600 ˚C, sa na-
chádzajú v skupenstve plynnom a postupne stúpajú do vyššie 
položených komôr (to jest komôr B1, B2 atď.). V momente, keď 
konkrétna frakcia ropy v plynnom skupenstve dosiahne komoru 
s teplotou rovnajúcou sa teplote varu danej frakcie, frakcia sa 
začne skvapalňovať. 

Jednou zo zložiek ropy je petrolejová frakcia. Tá začína vrieť 
približne v rozmedzí teplôt 190 až 260 ˚C. V komorách B1 až D2 
je teplota stále príliš vysoká na to, aby skondenzovala (330 až 
600 °C). Plynná zmes preto postupuje vyššie do komôr s nižšou 
teplotou. Keď sa dostane do oblastí E1 a E2 , kde je teplota rovna-
ká ako bod varu petrolejovej frakcie, prejde do kvapalného sku-
penstva. Potom je vývodom pre petrolejovú frakciu odvedená 
preč z destilačnej veže. Pozrime sa teraz postupne na jednotlivé 
zložky ropy – od frakcií s najnižším bodom varu po tie s bodom 
varu najvyšším:

1. Ropný plyn
Pri normálnom atmosférickom tlaku a teplote 20 ˚C je v plyn-
nom skupenstve. Obyčajne sa ale skladuje v kvapalnej podobe 
pri zvýšenom tlaku v oceľových nádobách. Ľudia ho väčšinou 
poznajú pod názvom LPG. Táto skratka pochádza z angličtiny, 
zo slov Liquefied Petroleum Gas. Ropný plyn je zmesou uhľo-
vodíkov s počtom uhlíkov v molekule 1 až 4, to jest: metán, etán, 
propán a bután. Propán a bután sú v ňom zastúpené výrazne naj-
viac. Komerčne predávaný ropný plyn zvykne byť buď takmer 
samotný bután, alebo samotný propán, alebo propán-bután v po-
mere 60 : 40. Ropný plyn sa používa hlavne ako pohonná zmes 
do áut. Mnohí ľudia si nechávajú prerobiť benzínové motory tak, 
aby v nich mohli používať LPG. Robia to z ekonomických dôvo-
dov – cena LPG spotrebovaného na prejdenie jedného kilometra 

je nižšia ako cena ekvivalentného 
množstva prejazdeného benzínu. 
Táto úprava motora stojí asi 20 000 
až 40 000 Sk. Vozidlá s pohonom 
na ropný plyn majú i svoje nevý-
hody. Zvyčajne nesmú parkovať 
v podzemných garážach, pretože 
ropný plyn je ťažší ako vzduch 
a v prípade úniku LPG z nádrže sa 
plyn drží stále pri zemi – neuniká 
z podzemnej garáže, hromadí sa 
v nej a hrozí riziko jeho vznietenia 
a nasledujúceho výbuchu. Jazdiť 

na LPG je 
v porovnaní 
s jazdením 
na benzín 
nielen ekonomickejšie, ale i ekologic-
kejšie. Na ropný plyn jazdí na Slovensku 
zhruba každé dvadsiate auto. LPG sa však 
používa aj na varenie. Napríklad v Indii 
si na ropnom plyne pripravuje jedlo vyše 
tridsať miliónov domácností. V nepo-
slednom rade sa LPG používa aj ako vý-
chodisková surovina v petrochemickom 
priemysle.

2. Benzínová frakcia
Ide o najdôležitejšiu ropnú frakciu. Je to zmes alkánov a cykloal-
kánov s 5 až 12 atómami uhlíka v jednotlivých molekulách. Vrie 
približne v rozmedzí teplôt 40 až 190 ˚C. Benzínová frakcia sa 
síce dá použiť priamo ako pohonná látka do benzínových moto-
rov, takýto benzín však nie je veľmi kvalitný. Kvalita benzínu sa 
meria pomocou bezrozmerného oktánového čísla. Hovorí o tom, 
ako daný benzín „chutí“ motoru. Najnižšie oktánové číslo má 
heptán s hodnotou 0, najvyššie izomér oktánu – 2,2,4-trimetyl-
pentán s hodnotou 100. Čím vyššie oktánové číslo, tým je benzín 
kvalitnejší, pre motory vhodnejší. Benzín získaný z ropy frakč-
nou destiláciou má zvyčajne oktánové číslo iba okolo 55. Preto 
sa pristupuje k jeho ďalším chemickým úpravám – zlepšuje sa 
takzvaným reformovaním. Ide o premenu nerozvetvených uhľo-
vodíkov na uhľovodíky rozvetvené, resp. acyklických uhľovodí-
kov na uhľovodíky cyklické. Platí totiž, že rozvetvené, rovnako 
aj cyklické uhľovodíky, zvyšujú oktánové číslo. Ďalšie zvýšenie 
oktánového čísla je možné dosiahnuť pomocou pridania ďalších 
látok do benzínu, napríklad aromatických uhľovodíkov. V mi-
nulosti sa do benzínu pridávalo aj olovo (vo forme zlúčeniny 
tetraetyl olova), ale od jeho použitia sa upúšťa. Dôvodom boli 
škody na životnom prostredí i na zdraví ľudí. Vyššie uvedený-
mi postupmi je možné zvýšiť hodnotu oktánového čísla benzínu 
takmer na 100. Veľmi dôležitú úlohu hrá benzínová frakcia ako 
východisková surovina pri výrobe plastov. Skoro všetky plasty 
sa vyrábajú z benzínovej frakcie.

 
3. Petrolejová frakcia 
Petrolejová frakcia je zmesou alkánov a aromatických uhľovo-
díkov s počtom atómov uhlíka 12 až 15 v jednotlivých moleku-
lách. Má teplotu varu medzi 190 až 260 ˚C. Petrolej bol veľmi 
rozšírený hlavne ako palivo do lámp. Iste ste sa už stretli s pet-
rolejovou lampou. Jej používanie bolo však rizikové – napríklad 
v roku 1880 bolo v New Yorku 39 % požiarov spôsobených 
chybnou petrolejovou lampou. V niektorých krajinách sa petro-

Frakčná	destilácia

Schematické	znázornenie	
postupu	oddeľovania	jednot-

livých	ropných	frakcií

LPG	sa	zvykne	
skladovať	v	oceľových	

nádobách
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lej používa na vykurovanie i na varenie – napríklad v Japonsku, 
Veľkej Británii či Írsku. V súčasnosti však ďalej spracovávaný 
petrolej našiel použitie hlavne ako pohonná zmes pre prúdové 
motory lietadiel. 

4. Motorová nafta
Motorová nafta sa skladá z alkánov (približne 75 %) a aromatic-
kých uhľovodíkov (približne 25 %) s počtom uhlíkov v moleku-
le 10 až 15. Vrie približne v rozmedzí teplôt 260 až 330 ̊ C. Slúži 
prevažne ako palivo pre dieselové motory, ktoré sa od benzíno-
vých motorov odlišujú spôsobom zapaľovania paliva. Dieselové 
motory sú vo všeobecnosti úspornejšie ako benzínové.

5. Mazacie oleje
Sú zmesou uhľovodíkov s počtom uhlíkov v jednotlivých mole-
kulách od 20 do 50. Ich bod varu sa nachádza medzi teplotami 
330 až 370 ˚C. Mazacie oleje sa používajú na zníženie trenia 
medzi dvoma pohybujúcimi sa povrchmi. Súčasťou tejto frakcie 
sú aj vosky, laky či krémy.

6. Výhrevná (vykurovacia) nafta
Aj výhrevná nafta je zmesou alkánov, cykloalkánov a arénov 
s ešte vyšším počtom uhlíkov v jednotlivých molekulách (od 20 
do 70) a s ešte vyšším bodom varu (od 370 do 600 ˚C). Používa 
sa nielen pri vykurovaní. Uhľovodíky z tejto frakcie však môžu 
slúžiť aj ako pohonná zmes lodí a ako palivo pre továrne.

7. Mazut
Mazut je zmes, ktorá ostane po destilácii surovej ropy. Obsahuje 
molekuly s počtom uhlíkových atómov vyšším ako 70. Mazut sa 
ešte ďalej spracováva a získavame z neho napríklad decht, koks, 
vosky a asfalt. Asfalt je najhustejšia zložka ropy s najvyšším bo-
dom varu. Slúži ako tmel medzi časticami štrku pri povrchovej 
úprave ciest. 

Väčšina surovej ropy (približne 85 %) sa používa primárne na 
získavanie pohonných hmôt, medzi ktoré patrí benzín, motorová 
nafta, petrolej pre prúdové motory, LPG a časť výhrevnej nafty 
slúžiacej na pohon (napríklad lodí). Zvyšná časť ropy (približ-
ne 15 %) slúži ako materiál pre rôzne liečivá, hnojivá, pesticí-
dy, plasty a ďalšie chemické produkty. Jednotlivé ropné frakcie 
je pre ďalšie použitie väčšinou nutné ďalej chemicky upraviť. 
Napríklad uhľovodíky s dlhým uhlíkovým reťazcom sa zvyknú 
štiepiť na uhľovodíky s reťazcom kratším. Tento proces sa na-

zýva krakovanie a aplikuje sa na petrolejovú frakciu, motorovú 
naftu a frakcie obsahujúce molekuly s ešte vyšším počtom ató-
mov uhlíka. Pomocou krakovania je možné napríklad pretvárať 
motorovú naftu na benzín. Moderné rafinérie sú v súčasnosti 
schopné meniť pomer medzi jednotlivými ropnými frakciami 

tak, aby uspokojili trhový dopyt 
a maximalizovali svoj zisk. Na-
príklad počas horúcich letných 
mesiacov verejnosť spotrebováva 
a teda aj potrebuje viac benzínu, 
v studených zimných mesiacoch 
viac vykurovacej nafty. Rafinéria 
preto začne v zime produkovať 
viac výhrevnej nafty na úkor ben-
zínu. V lete zas bude časť výhrev-
nej nafty meniť na benzín.

Benzín 45%
Motorová nafta 21%
Petrolej (prúdové motory) 9%
LPG 8%
Výhrevná nafta 5%
Koks 4%
Petrochemické suroviny 3%
Asfalt 3%
Mazacie oleje 1%
Petrolej 0,5%
Iné 0,5%

Aká je budúcnosť ropy? Pravdepodobne najznámejšia teória 
zaoberajúca sa dlhodobými predpoveďami o spotrebe a vyčerpaní 
ropných zdrojov pochádza od geológa M. Hubberta. Nazýva sa 
teória ropného vrcholu. Hovorí, že úroveň ťažby ropy časom do-
siahne svoj vrchol a potom bude už len klesať. To je pochopiteľ-
né, pretože zásoby ropy sú neobnoviteľné. Otázkou však ostáva, 
kedy bude tento vrchol dosiahnutý. Mnohí zástancovia teórie rop-
ného vrcholu v minulosti predpovedali, že tento moment nastane 
v roku 1989. Nestalo sa tak. Ďalšie predpovede udávali rok 1995, 
i obdobie 1995 až 2000. Ani tie sa však nenaplnili. Predpovedať 
vývoj v oblasti spotreby a ťažby je veľmi problematické, pretože 
spotreba ropy nie je odvodená iba z ekonomických potrieb, ale 
napríklad aj od medzinárodnej politickej situácie. Odhady tiež 
komplikuje nie úplne dostatočné zmapovanie ropných nálezísk na 
Zemi. Teória ropného vrcholu ďalej hovorí, že ropa sa bude míňať 
postupne, pretože po dosiahnutí ropného vrcholu cena ropy začne 
rýchlo stúpať a preto jej spotreba začne klesať. Iní prognostici 
vidia budúcnosť ropy optimistickejšie. Tvrdia, že vývoj nových 
technológií umožní efektívnejšie spracovanie nekonvenčných zá-
sob ropy, akými sú v úvode článku spomenuté ropné piesky na-
chádzajúce sa napríklad v Kanade. Tým sa síce problém s vyčer-
paním ropy nestratí, na jeho vyriešenie sa ale získa viac času. Ak 
by sa ropa v budúcnosti spotrebovávala rovnakým tempom ako 
dnes a nebudú objavené ďalšie náleziská, k vyčerpaniu ropy by 
malo dôjsť v roku 2039. Treba však dodať, že predpoklad o sta-
bilnej spotrebe ropy v budúcnosti pri jej znižujúcom sa množstve 
je značne nereálny. So znižujúcim sa množstvom ropy by sa mala 
ropa stávať drahšou a preto by mal dopyt po nej klesať. A na záver 
ešte jedna zaujímavosť: Viete, odkiaľ pochádza slovo ropa? Je 
prevzaté z poľského jazyka a znamená hnis.

Alexander	Molnár

Z	petrolejovej	frakcie	sa	vyrába	palivo	pre	lietadlá	–	letecký	benzín	

Asfalt	je	súčasťou	povrchovej	časti	ciest
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Po úspešnom 1. ročníku korešpondenčnej súťaže, pokračujeme 
ďalším ročníkom. Síce trochu netradične – začíname už v júni, 
ale aspoň budete mať počas prázdnin viac času na riešenie úloh 
prvej série. Táto súťaž je určená žiakom základných a stredných 
škôl. Jej obsahom sú úlohy z rôznych vedných oblastí, budete 
preto potrebovať trochu širší rozhľad. Odpovede na časť otázok 
nájdete po dôkladnom prečítaní jednotlivých článkov v časopi-
se, avšak niektoré otázky budú vyžadovať aj trochu samostatnej 
práce. Na konci súťaže, ktorá bude mať dve série, bude 100 naj-
lepších riešiteľov odmenených peknými vecnými cenami. 

Do súťaže sa môžete zapojiť zaslaním vyplnenej prihlášky, kto-
rú nájdete vloženú v tomto čísle. Prihlášku si môžete aj okopíro-
vať. Nájdete ju aj na našej webovej stránke www.mladyvedec.sk 
v sekcii Súťaž. Evidenčné číslo školy vám povie váš učiteľ, ktorý 
je zodpovedný za distribúciu časopisu na vašej škole. Ak toto čís-
lo nezistíte, nechajte v prihláške voľné miesto a my ho doplníme 
za vás. Veľký rámček v pravej hornej časti nevypĺňajte!

V závislosti od náročnosti úlohy budete môcť získať za jej 
správne vyriešenie 1 až 9 bodov. Úlohy sú rozdelené do dvoch 
kategórií – úlohy s krátkou odpoveďou a s postupom riešenia. 
Pri písaní vašich riešení úloh s postupom nezabudnite na to, že 
je dôležité opísať, ako ste sa k odpovedi dopracovali. Pri ná-
ročnejších úlohách budete môcť získať body aj vtedy, keď váš 
výsledok síce nebude správny, ale postup, ktorým ste sa k nemu 
dopracovali áno, a urobili ste napríklad malú chybu v závere 
vášho riešenia.  

Riešenia každej série zasielajte do uvedeného termínu – roz-
hoduje pečiatka na obálke s vašimi riešeniami. Ak pošlete rie-
šenia po tomto termíne, strhneme vám za každý deň omeškania 
jeden bod, pričom riešenia, ktoré prídu viac ako dva týždne po 
termíne riešenia nebudeme vôbec opravovať. Svoje riešenia za-
sielajte na adresu:

Metodicko-pedagogické centrum
Alokované pracovisko
Mladý vedec – súťaž
Tomášikova 4
P. O. BOX 14
820 09 Bratislava 29

Všetky otázky týkajúce sa tejto súťaže nám môžete zaslať na 
e-mailovú adresu sutaz@mladyvedec.sk. Riešenia úloh v elek-
tronickej podobe neprijímame.

Svoje riešenia píšte čitateľne v slovenskom jazyku na pa-
piere formátu A4 (kancelársky papier) a na každý papier na-
píšte hlavičku – svoje meno a školu. V prípade, že sa riešenie 
jednej úlohy nachádza na viacerých papieroch, zopnite ich spo-
lu. Na jednom papieri uveďte všetky svoje odpovede na úlohy 
s krátkou odpoveďou (nemusíte ich vyriešiť všetky). Riešenia 
úloh s postupom riešenia začnite vždy na novom papieri 
označenom aj číslom úlohy. Hodnotiť budeme len také rieše-
nia, ktoré budú spĺňať tieto kritériá.

Korešpondenčná súťaž je súťažou jednotlivcov. V prípade, že 
nájdete viacero riešení jednej úlohy, stačí, ak nám zašlete jedno. 
Žiadne ďalšie body za ďalšie riešenia nezískate. Riešenia sú-
ťažných úloh vypracujte sami. V prípade, že zistíme, že nejaká 
skupina odpisovala, každý jej člen dostane za celú sériu 0 bodov, 
aj keby odpisoval čo i len v jednej úlohe. 

V prípade, že nebudete spokojní s hodnotením vášho riešenia, 
môžete nám poslať reklamáciu s odôvodnením a požadovaným 
počtom bodov na našu adresu. 

1. séria súťažných úloh

Zadania úloh s krátkou odpoveďou:

1. Ktorá africká krajina sa môže „pýšiť“ najväčším počtom 
vyhynutých druhov živočíchov podľa červeného zoznamu 
IUCN z roku 2007? (1 bod)

2. Ako sa nazýva schopnosť niektorých živočíchov napo-
dobniť rôzne predmety alebo aj iné živočíchy zo svojho 
okolia? (1 bod)

3. Ktorý z našich motýľov vie verne napodobniť vzhľad su-
chého listu? (1 bod)

4. Na akej frekvencii štandardne pracuje SFH prijímač v tele-
vízore? (1 bod)

5. Koľko telekomunikačných družíc tvorí sieť Irídium? 
(1 bod)

6. V ktorej jedovatej rastline kvitnúcej v lete sa nachádza gly-
kozid dulkamarín? (1 bod)

7. Aká je teplota varu petrolejovej frakcie ropy? (1 bod)
8. Koľko dní sa priemerne dožívajú červené krvinky v našom 

tele? (1 bod)
9. Ktorý rad cicavcov má na svojom konte najväčší počet 

vyhynutých druhov živočíchov podľa červeného zoznamu 
IUCN z roku 2007? (2 body)

10. Kde v ľudskom tele latentne pretrvávajú cysty toxoplazmy?  
(2 body)

11. Ktorá zo slovenských podľa zákona inváznych rastlín sa 
rozmnožuje takmer výhradne vegetatívne, pretože na našom 
území chýbajú samčie jedince (a preto sa pohlavne rozmno-
žuje jedine v prípade, keď je opelená príbuznými druhmi)? 
(2 body)

12. Čo vyjadruje penetračná hĺbka žiarenia? (2 body)
13. Podľa ktorého zvieraťa bol pomenovaný Rh faktor krvi? 

(2 body)
14. Čo je to narkolepsia? (2 body) 
15. Aký je maximálny počet členov jednej skupiny pri prehliad-

ke Jaskyne mŕtvych netopierov? (2 body)
16. Koľko žiakov sa zúčastnilo minulého ročníka korešpon-

denčnej súťaže časopisu Mladý vedec? (2 body)
17. Určte, aký živočích je na nasledujúcom obrázku. (3 body)

18. Pri akej chorobe, na ktorú ešte doteraz nebol vynájdený liek, 
sa latentné štádium toxoplazmózy mení na akútne a človek 
môže dokonca na ňu zomrieť? (3 body)

19. V akých kategóriách sa súťaží na súťaži Istrobot? (4 body)
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Zadania úloh s postupom riešenia:

20. V jazere pláva jablko – dve tretiny sú pod vodou a jedna tre-
tina nad vodou. K jablku priplávala ryba a priletel vták. Za-
čali ho v rovnakom čase hrýzť. Vták hryzie jablko dvakrát 
rýchlejšie ako ryba. Akú časť jablka zje ryba a akú vták? (6 
bodov)

21. Lesníci chcú vyrúbať časť sosnového lesa, ale „zelení“ za-
čali protestovať. Potom ich riaditeľ lesného závodu upokojil 
vyhlásením: „V našom lese sa nachádza 99 % sosien. Bu-
deme rúbať iba sosny. Po výrube budú sosny tvoriť 98 % 
všetkých stromov.“ Akú časť lesa chcú lesníci vyrúbať? 
(7 bodov)

vody vám vystačí na 8,5-minútové sprchovanie. Sprcha má aj 
iné využitie – vak na vodu môžete využiť aj ako vodotesný obal 
na šatstvo alebo iný materiál. Cena je tiež prijateľná – môžete si 
ju kúpiť za necelých 500 Sk.

Khet – laserová stolová hra

Khet je jedna z prvých stolových hier, ktoré využívajú lasery. 
Pozostáva zo základnej dosky, na ktorú sa ukladajú štyri druhy 
kameňov:

Na začiatku hry sú kamene umiestnené do začiatočnej pozície, 
ktorú si časom môžete meniť. Počas jedného ťahu môže hráč 
otočiť ľubovoľný kameň o 90° alebo ho presunúť o jedno po-
líčko podľa jednoduchých pravidiel. 
Po skončení presúvania kameňov 
jedného hráča sa zapne laserový lúč. 
Cieľom hry je pomocou odrazov od 
zrkadlových kameňov (pyramídy a 
džedy) zasiahnuť lúčom súperovho 
faraóna. Ak zasiahnete obelisk alebo 
iný kameň na strane, kde nie je zrkadlo, daný kameň z hry vypa-
dáva. Takže ak si to zle vypočítate, môžete vyradiť aj svojho fa-
raóna a tým prehrať hru. Po vyradení kameňa (či už svojho alebo 
súperovho) alebo ak lúč zasiahne stenu hracej plochy, pokračuje 
súper. Cena tejto zaujímavej hry je približne 900 Sk. 

22. Anna, Beáta a Cecília sú zvláštne dievčatá. Dve z nich sú 
nadpriemerne inteligentné, dve nadpriemerne krásne, dve 
mimoriadne talentované na matematiku a dve sú veľmi 
vtipné. Žiadna z nich nemá viac ako tri z týchto vlastností. 
O Anne vieme, že ak je nadpriemerne inteligentná, je aj veľ-
mi vtipná. O Beáte, ako aj o Cecílii, platí, že ak je nadprie-
merne krásna, je aj mimoriadne talentovaná. O Anne a Ce-
cílii ďalej môžeme povedať, že ak sú veľmi vtipné, tak sú aj 
mimoriadne talentované. O ktorej z nich môžeme povedať, 
že určite nie je veľmi vtipná? (8 bodov)

 

Termín odoslania úloh 1. série: do 25. 7. 2008

ZauJímavoSti Z vedy a techniky

Olympijská vesta

V minulom čísle sme písali o architektonických zaujímavostiach 
na letných olympijských hrách v Pekingu. Pre športovcov však 
firma Nike pripravila špeciálnu vestu, ktorá by im mala zabez-
pečiť príjemný pocit chladu. Vnútorná vrstva obsahuje ľad, resp. 
časom studenú vodu, vonkajšia vrstva je pokrytá hliníkom, aby 
zvonku odrážala slnečné lúče a zvnútra zachovávala chlad. Vý-
robca udáva, že pri nasadení hodinu pred pretekmi vydrží pre-
tekár o 21 % dlhšie oproti tomu, keby vestu nemal. Ak by ste 
o takúto vestu mali záujem, máte smolu, pretože je určená len 
športovcom na olympiáde a do bežného predaja sa nedostane.

Sprcha do vrecka

Ak budete tráviť leto na stanovač-
ke, na chate alebo ďaleko od vod-
ných nádrží a civilizácie, môžete si 
so sebou zobrať prenosnú sprchu. 
Stačí do nej ráno nabrať vodu, za-
vesiť ju na slnečné miesto a večer 
si môžete dať teplú sprchu. Jej veľ-
kosť je približne 8 15´ centimetrov 
a hmotnosť 120 gramov. Po roz-
balení do nej môžete naliať až 10 
litrov vody a pri najväčšom prúde 

	 Faraón	 Pyramída		 Obelisk	 Džed
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Vyvrcholením olympiád v matematike, fyzike a informatike 
stredoškolákov v rámci SR sú celoštátne kolá kategórie A. Sú 
určené predovšetkým študentom záverečných maturitných roč-
níkov, často sa však do záverečných bojov prebojujú i talento-
vaní mladší súťažiaci. Tento rok bol organizátorom súťaží Ban-
skobystrický kraj, ktorý sa rozhodol organizovať súťaže mimo 
veľkých miest. Podrobné výsledky jednotlivých súťaží môžete 
nájsť na stránke www.olympiady.sk.

Fyzikálna olympiáda

Dejiskom celoštátneho kola Fyzikálnej olympiády bolo v dňoch 
10. – 13. apríla 2008 starobylé mesto Banská Štiavnica. 

Prvý deň sme riešili štyri teoretické úlohy zamerané na astro-
nómiu, nekonečnú elektrickú sieť, magnetizmus a optiku. Druhý 
deň bol venovaný experimentálnej úlohe, v ktorej sme merali 
modul pružnosti šmyku a moment zotrvačnosti telies pomocou 
torzného kyvadla. Presné zadania úloh a ich riešenia sú k dispo-
zícii na www.fpv.utc.sk/fo.

Vo voľnom čase v popolud-
ňajších hodinách pre nás pri-
pravili organizátori exkurziu 
do Banského múzea v prírode 
a prehliadku Banskej Štiavnice 
spojenú s návštevou Mineralo-
gického múzea a Kammerhofu. 
Večerné hodiny boli venované 
obhajobám teoretických úloh 
a experimentálnej úlohy. Čo 
vyzdvihuje túto súťaž oproti 
ostatným je možnosť konzultá-
cií súťažiacich s opravovateľmi 
(v odôvodnených prípadoch sa 
dali „vyhádať body navyše“ ešte 
pred vyhodnotením). V záve-
re oboch dní sme mali možnosť vypočuť si prednášky na témy 
„História a súčasnosť banskoštiavnických tajchov“ a „Symetrie 
vo fyzike“.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien sa usku-
točnilo v sále Starého zámku. Najúspešnejších desať súťažiacich 
bolo vyhlásených za víťazov, záverečné poradie bolo:
1. Samuel Hapák, Gymnázium Bratislava, Gröslingová 
2. Vladimír Boža, Gymnázium Poprad, Dominika Tatarku
3. Pavol Otto, Gymnázium Žilina, Sv. Františka z Assisi

Matematická olympiáda

Matematici si za dejisko celoštátneho kola zvolili hotel Lesák 
v Tajove pri Banskej Bystrici. Uskutočnilo sa tesne po skončení 
fyzikálnej olympiády 13. – 16. apríla 2008. Počet účastníkov sa 
vyšplhal k štyrom desiatkam. Počas dvoch dní sme riešili šesť 
úloh. Voľný čas organizátori vyplnili prehliadkou okolia Tajova 
a návštevou banskej obce Špania Dolina. Slávnostné vyhodno-
tenie sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Banskej Bystrici. Se-
dem súťažiacich s najvyšším počtom bodov bolo vyhlásených za 
víťazov. Záverečné poradie bolo:
1. Vladislav Ujházi, Gymnázium Rožňava
2. Martin Melicherčík, Gymnázium Nitra, Párovská 
3. Ladislav Bačo, Gymnázium Košice, Poštová
 Michal Spišiak, Gymnázium Bratislava, Gröslingová

Olympiáda v informatike

Celoštátne kolo Olympiády v informatike sa konalo 20. – 23. 
apríla 2008 v Hronci, kde sa zišlo 28 účastníkov. Prvý súťažný 
deň sme riešili písomne tri teoretické úlohy. Druhý deň sme sa 
venovali dvom praktickým úlohám a ich vypracovaniu priamo 
na počítačoch v programovacích jazykoch Pascal alebo C/C++, 
z ktorých jednu úlohu vyriešili na plný počet len víťazi a druhú 
na plný počet nevyriešil nikto (najvyšší zisk bol 4 body z 15). Vo 
voľnom čase nám organizátori ponúkli exkurziu Horehronskou 
železničkou a prehliadku Banskej Bystrice. Štyria súťažiaci, 
ktorí získali najväčší počet bodov, boli vyhlásení za víťazov:
1. Peter Ondruška, SPŠ Dubnica nad Váhom
2. Peter Fulla, SPŠ Spišská Nová Ves
3. Samuel Hapák, Gymnázium Bratislava Gröslingová
 Vladimír Boža, Gymnázium Poprad, D. Tatarku

Výberové sústredenia

Vyhlásením výsledkov celoštátnych kôl sa boj o miestenky na 
medzinárodné súťaže neskončil. Naopak, bola to iba jeho úvod-
ná časť. Najlepších účastníkov jednotlivých olympiád čakal ešte 
týždenný maratón s príslušným zameraním, ktorý je známy pod 
názvom výberové sústredenie. Počas celého týždňa súťažia-
ci riešia úlohy z danej oblasti a získané body sa im pripočítajú 
k tým, ktoré dosiahli v celoštátnom kole. Celkový súčet bodov je 
rozhodujúci pri zostavovaní družstiev na jednotlivé medzinárod-
né olympiády. V tomto školskom roku si účasť vybojovali:

Medzinárodná fyzikálna olympiáda (Vietnam 20. – 29. 7.)
1. Vladimír Boža, Gymnázium Poprad, D. Tatarku
2. Samuel Hapák, Gymnázium Bratislava, Gröslingová
3. Pavol Otto, Gymnázium Žilina, Sv. Františka z Assisi
4. Filip Kubina, Gymnázium Dolný Kubín, P. O. Hviezdoslava
5. Eugen Hruška, Gymnázium Hlohovec, L. Slobodu

Medzinárodná informatická olympiáda (Egypt 16. – 23. 8.)
1. Vladimír Boža, Gymnázium Poprad, D. Tatarku
2. Peter Ondruška, SPŠ Dubnica nad Váhom
3. Peter Fulla, SPŠ Spišská Nová Ves 
4. Samuel Hapák, Gymnázium Bratislava, Gröslingová

Medzinárodná matematická olympiáda (Španielsko 10. – 22. 7.) 
1. Michal Spišiak, Gymnázium Bratislava, Gröslingová
2. Vladislav Ujházi, Gymnázium Rožňava
3. Tomáš Kocák, Gymnázium Košice, Poštová
4. Miroslav Baláž, Gymnázium Humenné, L. Svobodu
5. Albert Herencsár, Gymnázium Galanta 
6. Filip Sládek, Gymnázium Námestovo

Na záver rada pre tých, ktorí by nominovaných v budúcnosti 
chceli napodobniť. Okrem riešení domácich, školských, či kraj-
ských kôl vyššie uvedených olympiád je vhodnou prípravou 
účasť v príslušných korešpondenčných seminároch (z matema-
tiky KMS – Korešpondenčný matematický seminár, MATMIX, 
Strom; z fyziky FKS – Fyzikálny korešpondenčný seminár; z in-
formatiky KSP – Korešpondenčný seminár z programovania). 
Prebiehajú celoročne. Pre najlepších sú zvyčajne dvakrát ročne 
zorganizované sústredenia v niektorom z ubytovacích zariade-
ní v lone slovenskej prírody. Sústredenia nie sú len samá pred-
náška, ale je tam aj kopa zábavy.

Vladimír	Boža

CELOštÁtNE KOLÁ PREdMEtOVÝCH OLyMPIÁd

BiológiaSúťaže
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Predstavte si svet, v ktorom parazity ovládajú mysle svojich hos-
titeľov a tým ich vedú do záhuby. Svet, kde parazity poháňajú 
evolúciu a sú majstrami chemického maskovania vždy o krok 
vpred pred imunitným systémom hostiteľa. Veľa predstavivosti 
vám netreba – týmto svetom je naša Zem. Tento článok bude 
najmä o schopnosti niektorých parazitov meniť správanie (prí-
padne výzor) svojho hostiteľa vo svoj vlastný prospech.

Neviem ako vy, ale ja si pod slovom parazit v prvom momente 
vybavím červíka, ktorý nejako vlezie do tela väčšieho zvieraťa, 
zvnútra ho celé vyžerie a tým ho zabije. Ale to je skôr popis 
parazitoida, čiže organizmu, ktorý zvyčajne nakladie vajíčka 
do tela hostiteľa a larvy vyliahnuté z vajíčok ho zabijú (pretože 
musia niečo žrať). Ak ste videli film Votrelec, tak práve tam sú 
parazitoidy. Oproti tomu sú parazity trochu rafinovanejšie. Svoj-
ho hostiteľa nezabíjajú, respektíve až potom, ako sa úspešne roz-
množia ako napríklad v prípade prvoka spôsobujúceho maláriu 
(nerobia to naschvál – aj pre neho by bolo lepšie, keby hostiteľ 
žil dlhšie a tým pádom dlhšie pomáhal pri ich rozmnožovaní 
a šírení). Parazity totiž k životu potrebujú hostiteľa, ktorému 
berú živiny potrebné na to, aby prežili. A tým hostiteľovi viac 
či menej škodia.

Veľa parazitov dokonca potrebuje viac hostiteľov. Zjedno-
dušene povedané – larva potrebuje jedného hostiteľa a dospe-
lý, rozmnožujúci sa parazit, druhého. Ďalšie sa zas „omylom“ 
dostávajú do iných hostiteľov (kde sa môžu rozmnožovať len 
nepohlavne) ako sú tí ich hlavní, kde sa rozmnožujú pohlav-
ne. A všetko nasvedčuje tomu, že niektoré parazity sú schopné 
ovplyvňovať svojich hostiteľov a najmä ich správanie tak, aby si 
zvýšili šancu dostať sa do cieľového hostiteľa (čiže toho, v kto-
rom sa môžu pohlavne rozmnožovať). Väčšinou im ide o to, aby 
cieľový hostiteľ zožral prechodného hostiteľa. Odborne sa taký-
to vplyv parazita nazýva manipulačná hypotéza a bude vysvetle-
ná na nasledujúcich troch príkladoch. Nie je ešte presne zistený 
mechanizmus týchto „zmien osobnosti“, výsledky však jedno-
značne poukazujú na to, že takéto zmeny existujú. Niektoré sú 
síce len vedľajším produktom prítomnosti parazita, ale nájdu sa 
aj také (a sú pomerne významné), ktoré sú s najväčšou prav-
depodobnosťou výsledkami cieľavedomého ovplyvňovania. Vo 
väčšine prípadov ide o zmeny vo vylučovaní rôznych chemic-
kých látok v mozgu, ktoré vplývajú na to, ako organizmus za-
chová v určitej situácii.

Ovečka, dáš si ma na raňajky?

Je skoré ráno, pastier vyháňa ovce na pašu. Na tráve sa v prvých 
ranných lúčoch zrkadlia kvapky rosy. Pri pozornom pohľade je 
však na vrcholkoch tráv vidieť aj čosi iné – mravce, ktoré sú na 
nej zachytené svojimi hryzadlami, nečinne čakajúce na istú smrť 
v útrobách prežúvavca. Čo zapríčinilo, že sa tieto mravce dobro-
voľne rozhodli ukončiť svoj život? Ako iste tušíte, nekonajú tak 
z vlastnej vôle, ale pod vplyvom parazita. V tomto prípade ide 
o motolicu kopijnatú Dicrocoelium	dendriticum.

Cieľovým hostiteľom tejto motolice je pasúci sa dobytok – 
krava či ovca. Žije v ich žlčovode a tam sa aj pohlavne rozmno-
žuje, pričom vajíčka putujú so žlčou do tenkého čreva a tak sú 
z tela vylúčené prirodzenou cestou. U prežúvavcov sa prítom-
nosť motolice veľmi neprejavuje, iba v prípade masívnej nákazy 
môže zapríčiniť cirhózu pečene a v najhoršom prípade až smrť. 
Kravské (či iné) výkaly sú potravou pre niektoré suchozemské 

slimáky, ktoré takto nič netušiac zožerú aj vajíčka s larvami na-
zývanými v prípade ploskavcov, kam patria aj motolice, mirací-
diá. Tie sa v čreve uvoľňujú z vajíčkových obalov a putujú do 
hepatopankreasu (tráviaca žľaza u mäkkýšov, má funkciu našej 
pečene a podžalúdkovej žľazy), kde sa vyvinú na ďalšie lar-
válne štádium ploskavcov – cerkárie. Z jednej larvy vzniká asi  
50 klonov cerkárií (všetky majú rovnakú genetickú informáciu). 
Slimák vylučuje obalené cerkárie spolu so slizom všade tam, 
kadiaľ chodí. Životný cyklus motolice môže ďalej pokračovať, 
pretože slimačím slizom sa živia mravce. V mravcovi sa cerká-
rie menia na metacerkárie, takmer všetky sa opuzdria v stene 
brušnej dutiny a bez nejakej významnej aktivity čakajú. Čakajú 
na to, kým sa nedostanú do svojho konečného hostiteľa (krava, 
ovca). 

Ale nie všetky metacerkárie nečinne čakajú. Jedna alebo dve 
namiesto opúzdrenia v brušnej dutine zvyčajne vlezú do pod-
pažerákového nervového ganglia mravca a preprogramujú jeho 
správanie vo svoj vlastný prospech. To je totiž kľúčový okamih 
životného cyklu motolice. Ovce ani kravy sa neživia mravcami 
ani žiadnymi ich výlučkami a jediná šanca, ako motolica do-
siahne svoj cieľ, je, že daný prežúvavec zožerie mravca spolu 
s trávou. Preto sa motolica snaží zvýšiť pravdepodobnosť, aby 
niekto mravca spolu s trávou zožral.

AKO PARAZIty RIAdIA NAšE MySLE

Motolica	kopijnatá

Cyklus	hostiteľov	motolice:	slimák,	mravec	a	ovca
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Pod vplyvom parazita sa mravec správa naozaj nezvyčajne 
– počas chladnejších častí dňa, čiže ráno a večer, sa šplhá na 
končeky tráv, tam sa do nich zahryzne a kvôli stiahnutiu svalov 
nemôže pustiť. Takže len čaká, kým sa nestane potravou pre ko-
nečného hostiteľa motolice. Keď sa oteplí (a medzitým ho nič 
nezožralo), skrýva sa pred slnkom v tieni (pretože na slnku by 
zdochol) a večer zas lezie na vrcholky trávy. Nervové ganglium, 
kde sa usadí jedna z metacerkárií, riadi pohyby končatín a hry-
zadiel, čiže práve to, čo parazit v tomto prípade potrebuje 
ovplyvniť. A keď mravca konečne niekto zožerie, metacerkárie 
sa uvoľnia z obalov a cez stenu tráviacej trubice nič netušiaceho 
prežúvavca preniknú do jeho žlčovodu a cyklus pokračuje.

Nechutný slimák alebo chutná húsenica?

V tomto prípade ani tak nejde o manipuláciu správania hostiteľa, 
ale skôr o zmenu jeho výzoru a problémy s tým spojené. Para-
zitom, ktorý za to môže, je ploskavec Leucochloridium	parado-
xum. Jeho definitívnymi hostiteľmi sú vtáky (napríklad drozd 
čierny) a medzihostiteľom je suchozemský slimák rodu jantá-
rovka (Succinea). Parazit sídli v kloake (prípadne v črevách) 
vtákov, tam sa pohlavne rozmnožuje a vajíčka sa dostávajú do 
prostredia spolu s výkalmi. 

Rovnako ako u motolice, aj tu slimák živiaci sa výkalmi spolu 
so svojou potravou zožerie aj vajíčka s miracídiami, ktoré sa po 
preniknutí do tráviacej sústavy v hlavnej tráviacej žľaze vyvinú 
na cerkárie. Na rozdiel od predchádzajúceho prípadu sa nepo-
trebujú dostať do ďalšieho medzihostiteľa, ale priamo do cie-
ľového definitívneho hostiteľa. Počas ďalšieho vývinu sa obalia 
a vytvoria špeciálne útvary – trubicovité sporocysty (na obrázku 
vypĺňajú tykadlá slimáka), pričom každá sporocysta obsahuje 
niekoľko desiatok až stoviek budúcich parazitov. 

Cerkárie sa tentoraz potrebujú dostať zo slimáka priamo do 
tráviacej sústavy vtáka. Ako to vymyslieť, keďže drozdy a iné 
vhodné vtáky jedia tieto slimáky len výnimočne? Riešenie je jas-
né: slimáka treba zmeniť na inú, vtákmi vyhľadávanejšiu potra-
vu. A tou sú húsenice. Sporocysty preto prejdú do slimákových 
tykadiel a zmenia ich na farebné (zvyčajne zelené pásikavé) pul-
zujúce orgány vyzerajúce ako chutná húsenička. Ich pulzujúca 
aktivita sa zvyšuje, čím viac svetla na ne dopadá. Predpokladá 
sa, že prítomnosť sporocýst v tykadlách znižuje ich svetlocitli-
vú schopnosť a preto parazitované slimáky už nie sú schopné 
skrývať sa pred predátormi v tieni (pretože nevedia zistiť, kde 
ten tieň je) a trávia oveľa viac času na otvorenom priestranstve 
na slnku, kde si ich pulzujúce zelené húsenicové tykadlá ľahko 

všimne vták – predátor. Keď ich uvidí, v presvedčení, že je to 
húsenica, tykadlo vytrhne slimákovi z hlavy. To mu neskôr do-
rastie, ale znovu bude „húsenicové“ (už sa ich nezbaví do konca 
života). Vták „húsenicu“ zožerie a tým sa cerkárie dostanú do 
tráviacej sústavy svojho definitívneho hostiteľa, kde dospejú a 
znovu sa rozmnožujú. 

A kto ovplyvňuje nás ľudí?

Viete, kto manipuluje so ženami tak, že sú spoločenskejšie, 
a s chlapmi tak, že sú menej dôverčiví? Jej meno je toxoplaz-
ma	(Toxoplasma	gondii) a je to prvok. Žije v tretine z nás, vo 
Francúzsku ju má viac ako polovica obyvateľstva a v niektorých 
afrických krajinách dokonca viac ako 90 %. Jej cieľovým hos-
titeľom sú mačkovité šelmy (domáce a divé mačky, tigre, levy 
atď.), v ktorých sa pohlavne rozmnožuje a vajíčka sú vylučova-
né tráviacou sústavou do vonkajšieho prostredia. Ideálne je, keď 
sa zárodkami toxoplazmy nakazí potkan alebo iný hlodavec, 
pretože tieto zvieratá sú prirodzenou potravou mačiek a ich prí-
buzných, a preto parazitovi stačí zmanipulovať nič netušiaceho 
hlodavca tak, aby sa zvýšila pravdepodobnosť, že ho niekto zje. 
Je tu však jeden problém – prostredníctvom výkalov s vajíčkami 
sa často nakazí aj iný cicavec vrátane človeka a takýto hostiteľ 
(napríklad v prípade spomínaného človeka) býva slepým kon-
com životného cyklu toxoplazmy. V našich krajinách sa totiž 
často nestáva, že by sa človek stal obeťou okoloidúceho tigra 
či leva.

Toxoplazma však nie je natoľko prefíkaná, že by dokázala 
rozlíšiť, v akom zvierati je a na základe toho by menila jeho 
správanie, napríklad by prinútila človeka, aby odcestoval do Af-
riky a tam sa nechal niekým zjesť. Je naučená na jeden program 
– ovplyvniť hostiteľa tak, aby sa zvýšila šanca, že ho zožerie 

Leucochloridium	paradoxum

Slimák	s	tykadlami	napadnutými	parazitom

26



mačka. A to tým spôsobom, že zmenšuje ich strach z neznámeho 
a zvyšuje aktivitu a reakčný čas, čiže viac pobehujú po okolí 
a pomalšie reagujú na podnety. Napríklad, keď uvidia mačku, 
neskôr začnú utekať preč, a to sa im môže stať osudným. A takto 
mení správanie nielen hlodavcov, ale všetkých svojich medzi-
hostiteľov vrátane človeka.

Traduje sa, že tehotné ženy s toxoplazmózou (nakazené to-
xoplazmou) môžu potratiť. Nie je to ale celkom pravda – závisí 
to od toho, v akom štádiu toxoplazmózy sa tehotná nachádza. 
S mačacími výkalmi sa do prostredia dostávajú tzv. oocysty, 
v ktorých sa vyvíjajú sporozoidy (zárodky budúcich toxopla-
ziem). Tie vo vhodnom prostredí, ako je napríklad vlhká zem 
a piesok, vydržia až jeden rok. Keď sa medzihostiteľ nakazí 
sporozoidmi (cez tráviacu sústavu), sporozoidy sa menia na ta-
chyzoidy, prenikajú do krvného obehu a veľmi rýchlo sa nepo-
hlavne množia. Vtedy prebieha akútna fáza toxoplazmózy, ktorá 
má u ľudí prejavy ako mierna chrípka a netrvá dlho, takže člo-
vek si to ani nevšimne. Jediný problém môže nastať u tehotných 
žien, kedy toxoplazmy preniknú do krvi plodu a môže to viesť až 
k jeho smrti. Po krátkom čase od nákazy sa tachyzoidy menia na 
bradyzoidy, ktoré tvoria v svaloch a mozgu tkanivové cysty, pre-
trvávajú tu celý život a zatiaľ sa nevie o nijakom spôsobe, ako 
by sa dali pomocou liekov odstrániť. Kto sa raz nakazí, zostane 
nakazený do konca života. To je latentná fáza, kedy sú cysty na-
vonok neaktívne a nepôsobia na medzihostiteľa. Ak mačkovitá 
šelma zožerie zviera s takýmito cystami, cyklus sa uzavrie a to-
xoplazma sa v stene tráviacej sústavy pohlavne rozmnoží.

Ako sa môžeme nakaziť? Spôsobov je viac – buď prostred-
níctvom nedostatočne uvareného či upečeného mäsa s cystami 
alebo z mačacích výkalov. Nikto z nás síce úmyselne nejedáva 

mačací trus, ale môžeme ho skonzumovať bez toho, aby sme 
o tom vedeli. Zárodky sa môžu nachádzať na neumytej zelenine 
a ovocí (na takom, ktoré príde do kontaktu s pôdou), v pôde 
a piesku. Preto po práci s pôdou si treba poriadne umyť ruky a na 
pieskovisku treba dohliadnuť na malé deti, ktoré si rady dávajú 
špinavé ruky do úst. Môžete si ale povedať, že keď vlastne to-
xoplazma neškodí, nemusíme mať obavy, keď sa ňou nakazíme. 
A ženy by sa ňou mali nakaziť čím skôr, aby si ich toxoplazma 
nevyhliadla počas tehotenstva. Nie je to ale úplne tak. Toxoplaz-
ma síce navonok vyzerá neškodne a ľudia, ktorí sú ňou nakaze-
ní, nemajú žiadne problémy, ale už len predstava, že v mojom 
mozgu možno žije nejaké „zvieratko“ sa mi ani trochu nepáči, 
a to nie je ani zďaleka všetko. 

U ľudí (aj u ostatných medzihostiteľov) toxoplazma spomaľu-
je ich reakčný čas. Človeka síce nezožerie jeho domáci mačací 
miláčik, ale môže ho zraziť auto. Nakazení toxoplazmou majú 
2,6-krát väčšie riziko, že sa stanú účastníkmi dopravnej nehody, 
u čerstvo nakazených toto riziko stúpa 3,5-násobne. Takto má 
toxoplazma na svedomí pomerne veľa úmrtí – z prvokov je na 
druhom mieste po plazmódiu, ktoré spôsobuje maláriu a zabí-
ja 1 až 3 milióny ľudí ročne. Zaujímavé je, že väčšina ďalších 
zmien (konkrétne zmien v charaktere osobnosti) je opačných 
u žien a u mužov. Tieto zmeny sú malé, ale dostatočne veľké 
na to, aby bol pozorovaný rozdiel. Ženy sa stávajú spoločen-
skejšie, otvorenejšie, srdečnejšie, dôverčivejšie, bezstarostnejšie 
aporiadkumilovnejšie. Muži sú naopak introvertnejší, podozrie-
vavejší, žiarlivejší a majú väčšie problémy s dodržiavaním pra-
vidiel a spoločenských noriem. Ale na ženy pôsobia v priemere 
dominantnejšie a mužnejšie. 

Zistilo sa, že toxoplazma určite nejakým spôsobom vplýva na 
nervovú sústavu človeka. Môže to byť napríklad tak, že cysty 
v mozgu vytvárajú lokálne zápaly a tie podnecujú zvýšené vylu-
čovanie interleukínov, pričom jeden z nich zapríčiňuje vylučova-
nie dopamínu. Dopamín je chemická látka prirodzene vznikajú-
ca v mozgu. Slúži na mnoho vecí – má význam pri motorických 
funkciách mozgu (na pohyb), pri spracovávaní informácií, keď 
sa človek učí, spája sa s príjemnými pocitmi a motiváciou. Pred-
pokladá sa, že zmeny v hladinách dopamínu pôsobia zmeny 
v správaní človeka, ale ešte sa presne nevie ako. Väčšia mužnosť 
a dominancia u nakazených mužov je spôsobená vyššou hladi-
nou steroidných hormónov, najmä testosterónu. Ale nie je isté, či 
toxoplazma pôsobí na zmeny hladiny testosterónu alebo človek 
s vyššou hladinou testosterónu je citlivejší na nákazu toxoplaz-
mou. Je totiž známe, že testosterón oslabuje imunitný systém, 
čiže schopnosť organizmu odolávať votrelcom zvonku.

To, čo ste sa dočítali v tomto článku, ani zďaleka nie je všetko. 
Niektoré parazity napríklad dokážu zmeniť pohlavie zárodku vo 
vajíčku, v ktorom parazitujú, alebo zapríčiniť, že nakazení a ne-
nakazení jedinci sa medzi sebou nemôžu rozmnožovať. Určite 
majú aj mnoho ďalších schopností, ktoré ešte len čakajú na svoje 
objavenie.

Lenka	Veselovská	

Dcérske	elementy	v	materskej	bunke	toxoplazmy

Jeden	z	konečných	hostiteľov	toxoplazmy

3D	model	molekuly	dopamínu
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Vlkovec psohlavý, zebra kvagga, dront nelietavý, alka veľká, 
kormorán okuliarnatý, ara trojfarebná, labradorka klenutozobá 
a mnohé ďalšie patria už len minulosti. Nevymreli kvôli zme-
ne klímy ani pádu meteoritu, vyhubil ich človek. Napríklad len 
v Austrálii od príchodu prvých európskych kolonizátorov v roku 
1788 vymrelo vplyvom človeka 23 druhov vtákov, 4 druhy oboj-
živelníkov a 27 druhov cicavcov. Niekedy je druh vyhubený len 
na určitej lokalite (až do veľkosti kontinentu) a môže byť spätne 
prenesený z nejakého iného miesta. Vďaka tomu bol zachránený 
napríklad zubor hôrny, ktorý našťastie nevyhynul v celej Európe 
naraz. Ale často je to inak – obeťou je druh, ktoré je špecifický 
pre určité územie a nikde inde sa nevyskytuje. V takom prípade 
je jeho vymretie definitívne a nikto ho už nikdy neuvidí živého. 

Vymieranie je priro-
dzený proces, v evolúcii 
musí niekto vyhrať (pre-
žiť) a iný zas prehrať (vy-
mrieť). Od vzniku života 
už vyhynulo 99 % druhov, 
ktoré kedy „chodili po 
Zemi“. Človek však tento 
proces výrazne zrýchľu-
je, pretože on je vždy ten, 
ktorý vyhráva. Často ide 
len o desiatky rokov, kým 
nejaké zviera kvôli ľuďom 
vymrie. Príčiny vyhubenia 
druhov sú rôzne, ale veľká 
časť sa odohráva podľa 
podobného scenára. Eu-
rópski kolonizátori prídu 
na nové miesto a tam si 

všimnú zviera, ktoré predtým ešte nevideli. S myšlienkou, že 
ľudom patrí svet, ho začnú loviť – pre radosť z lovu, na jedenie, 
na kožušinu, perie či tuk. Dôvod sa vždy nájde. Prinajhoršom as-
poň taký, že sa dotyčné zviera dá ľahko chytiť, pretože predtým 
sa s ľuďmi veľmi nestretávalo. A tak ho lovia a lovia, až kým ho 
úplne nevylovia, respektíve až kým populácia neklesne natoľko, 
že sa daný druh z toho už nespamätá. Na zachovanie populácie 
v prírode je totiž vždy potrebné určité množstvo jedincov (závisí 
to od vlastností druhu), a keď počet klesne pod túto hodnotu, 
druh skôr či neskôr vymrie. Vďaka ďalšej „pomoci“ od človeka 

to môže byť pomerne rýchlo. Človek však k vyhynutiu nejakého 
druhu môže prispieť aj nepriamo, a to tak, že zničí jeho biotop, 
čiže jeho prirodzené prostredie (napríklad premena tasmánskych 
saván na pastviny pre ovce) alebo tam donesie nový druh, ktorý 
na danom území nemá prirodzených nepriateľov a pôvodnému 
druhu zaberie jeho územie. Klasickým príkladom sú európske 
králiky v Austrálii, ktoré napomohli k vyhynutiu viacerých aus-
trálskych živočíchov.

Smutný koniec nemotorného vtáka

Domovom dronta nelieta-
vého, nazývaného aj dront 
maurícijský, bol Maurícius, 
ostrov v Indickom oceáne 
východne od Madagaska-
ru. Bol vysoký 70 až 100 
cm, vážil približne 20 kg 
a jeho celkový vzhľad vý-
stižne charakterizuje čes-
ký názov blboun. Hoci na 
to nevyzerá, jeho najbližší 

príbuzní sú holuby. Kvôli zakrpateným krídlam nemohol lietať 
a aj po zemi sa údajne pohyboval dosť ťažkopádne. Preto bol 
ľahkou obeťou pre všetkých námorníkov, čo sa plavili okolo. 

Prvá zmienka o ňom pochádza z roku 1507 od portugalských 
moreplavcov. Maurícius bol neobývaný až do roku 1638, kedy 
ho kolonizovali Holanďania a tým spečatili drontov koniec. 
Námorníci ho lovili pre zábavu, potravu a tuk – dal sa ľahko 
chytiť, pretože bol nemotorný, pomalý a nebol plachý. Námor-
níci a kolonizátori so sebou priniesli mačky, psy a prasatá, ktoré 
tiež prispeli k jeho vyhubeniu. Dront hniezdil na zemi, v lesnom 
podraste, a jeho vajcia a mláďatá boli ľahkou korisťou pre do-
máce zvieratá Európanov. Posledný raz ho videli v roku 1681. 
Keď na Maurícius prišla výprava v roku 1693, už nenašli ani 
jedného dronta. 

Ako vymrel najväčší dravý vačkovec

Prívlastkom najväč-
ší dravý vačkovec sa 
ešte pred 100 rokmi 
mohol pýšiť vlkovec 
psohlavý, tzv. tasmán-
sky tiger. Ako hovorí 
jeho názov, európsky 
prisťahovalci ho za-
stihli už iba na ostro-
ve Tasmánia neďaleko 
Austrálie. Pôvodne sa 
nachádzal aj v juhovýchodnej časti austrálskej pevniny, tam ho 
ale pravdepodobne zdecimovali psi dingovia. Tých so sebou do 
Austrálie mimochodom priniesli tiež ľudia, konkrétne obyvate-
lia juhovýchodnej Ázie vo vlne osídľovania Austrálie pred asi 
5 000 rokmi. V Tasmánii ale vlkovec bez problémov prežíval až 
do príchodu Európanov. 

ZVIERAtÁ, KtORÉ ČLOVEK VyHUBIL 
VStANú NIEKEdy Z MŔtVyCH?
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Labradorka	klenutozobá	zo	Severnej	Ameriky	–	poslednú	 
zastrelili	v	roku	1875

Modely	dronta	nelietavého
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Vzhľadom pripomínal psa, bol vysoký v kohútiku 60 – 70 cm, 
žltohnedej až žltosivej farby. Na chrbte, od lopatiek až po chvost, 
mal 13 až 19 priečnych pruhov a preto si vyslúžil názov tasmán-
sky tiger, hoci inak s tigrom nemal nič spoločné. Jeho prirodze-
ným prostredím boli savany a riedke lesy. Obýval ich do roku 
1824, keď ľudia do Austrálie priviezli ovce a tasmánske savany 
boli premenené na pasienky. Vlkovec musel ustúpiť do vlhkých 
vyššie položených lesov, kde to preňho rozhodne nebolo ideál-
ne. Navyše ho ľudia obviňovali z toho, že im zabíja ovce a iné 
domáce zvieratá, preto bola v rokoch 1880 až 1909 za zastrele-
nie vlkovca vypísaná odmena. Potom sa stal natoľko vzácny, že 
ho videl len málokto. Posledný živý jedinec bol chytený v roku 
1933 a predaný do ZOO v Hobarte, kde uhynul 7. septembra 
1936. V tomto istom roku ho tasmánska vláda označila ako chrá-
nené zviera. Bolo však príliš neskoro. 

Od roku 1936 ho nikto oficiálne nevidel. Viacerí ľudia tvrdili, 
že ho niekde zbadali, ale nikdy sa to nepodarilo doložiť a overiť. 
Dokonca aj dedinčania na hraniciach Indonézie a Papuy Novej 
Guinei tvrdia, že vlkovec stále žije na tomto území (vlkovec tam 
žil kedysi v minulosti, ale predpokladá sa, že už dávno vymrel), 
ale tiež to zatiaľ nikto oficiálne nedoložil. Takže šanca ešte stále 
existuje, hoci je minimálna.

Nová nádej pre vyhynuté druhy?

Sú tri možnosti, ako prinavrátiť vymretý druh k životu. Prvý spô-
sob je úplne jednoduchý – jedince daného druhu niekto niekde 
objaví živé. To sa stalo od roku 2000 17-krát. Jedným zo šťast-
livcov je zebra Burchellova. Na malom území v Botswane, kde 
žila, ju ľudia vyhubili začiatkom 20. storočia, v zajatí posledná 
zahynula v roku 1911. Všetci ju považovali za vyhynutý druh 
(respektíve podľa novších zdrojov poddruh), až kým v roku 2004 
nezistili, že žije aj v národnom parku Etoša v Namíbii a v oblas-
ti Kwazulu/Natal v Juhoafrickej republike. Podobné šťastie mal 
aj hraboš bavorský. V okolí Garmish-Partenkirchenu v Nemecku 
vymrel v roku 1962. Znovu ho objavili v roku 2000 v severnom 
Tyrolsku na hraniciach Rakúska a Nemecka. Nevie sa však, aká 
veľká je jeho populácia a tým pádom ani ako veľmi je ohrozený.

Druhá možnosť je selektívne kríženie. Tento spôsob sa ukazu-
je ako pomerne reálny v prípade vyhynutej zebry kvaggy, blíz-
kej príbuznej zebry Burchellovej (ide o rôzne poddruhy jedného 
druhu zebry, podľa niektorých zdrojov to sú dva rozdielne, ale 
pomerne príbuzné druhy). Princíp metódy spočíva v tom, že sú 
vyberané zebry svojím výzorom pripomínajúce čo najviac zebru 
kvaggu a zámerne sú medzi sebou krížené s cieľom získať po 
niekoľkých generáciách zebry výzorom (a možno aj geneticky) 
nerozoznateľné od zebry kvaggy. Zebra kvagga bola totiž špe-
cifická tým, že na zadnej polovici tela nemala pruhy a jej sfar-
benie bolo minimálne v zadnej časti hnedožlté. Tento projekt sa 
začal prakticky realizovať v roku 1987 a v roku 2005 sa narodilo 
mláďa Henry, ktoré zebru kvaggu dosť pripomína. Táto metóda 
je ale vhodná len pre tie vyhynuté druhy, ktoré vlastne neboli 
druhy, ale len poddruhy, od iných poddruhov oddelené napríklad 
tým, že žili na inom území a preto sa vyvíjali čiastočne samo-
statne. Preto sa dá predpokladať, že vyhynutý poddruh zdieľa so 
žijúcimi poddruhmi toto istého druhu rovnakú genetickú infor-
máciu (ibaže rôzne formy tých istých génov môžu mať u rôz-
nych poddruhov inú frekvenciu a to spôsobuje rozdiely medzi 
nimi). A čo je dôležité, ostatné poddruhy sa medzi sebou pária 
a dávajú plodné potomstvo. Keby išlo o samostatné druhy, mali 
by s veľkou pravdepodobnosťou vyvinuté mechanizmy zabra-
ňujúce vzájomnému kríženiu.

Tretí spôsob oživenia vy-
hynutého druhu ponúkajú 
moderné genetické metódy. 
Celý proces má viacero kro-
kov. Najprv je nutné izolo-
vať DNA zo zachovaných 
zvyškov, ako sú kosti a vy-
pchaté exempláre. To sa nikdy 
nepodarí vcelku, ale vždy len 
v malých fragmentoch, ktoré 
potom treba dať dokopy a 
zoradiť (podľa podobnosti sekvencií s nejakým blízkym príbuz-
ným druhom). V ďalšom kroku sa musia vytvoriť chromozómy 
a až potom nasleduje klasické klonovanie. Z vajíčka príbuzného 
druhu sa vyberie jeho DNA a namiesto toho sa tam vloží izolo-
vaná DNA vymretého druhu. A potom treba už len dúfať, že sa 
z toho narodí či vyliahne životaschopný jedinec. 

Táto metóda sa zatiaľ nedočkala úspešného konca. Z pozostat-
kov dronta aj vlkovca izolovali ich DNA, ale najmä tá z dronta 
je veľmi rozkúskovaná a ani zďaleka nie je úplná. Čiže 100-
percentného dronta už s veľkou pravdepodobnosťou neuvidíme 
nikdy. S vlkovcom mali vedci v Austrálii väčšie plány. DNA bola 
podľa vtedajších správ v pomerne dobrom stave a ako darcu va-
jíčka zvolili diabla tasmánskeho, ktorý je súčasný najväčší dravý 
vačkovec. Všetko bolo na dobrej ceste, až kým v roku 2005 po 
zmene riaditeľa Austrálskeho múzea v Sydney toto múzeum od 
projektu neustúpilo. Ako dôvod uviedli, že stav izolovanej DNA 
je nedostatočný. Niektorí ľudia sa však nevzdávajú a v projekte 
pokračujú ďalej.

Podobný, ale trochu iný osud postihol kozorožca pyrenejské-
ho. Posledný jedinec zahynul 6. januára 2000. Španielski bioló-
govia ale predtým z tohto jedinca odobrali kúsok tkaniva z ucha. 
V roku 2003 klonované vajíčka umiestnili do viacerých kozích 
príbuzných, dve samice boli gravidné dva mesiace, ale potom 
potratili. V projekte sa ďalej pokračuje a je možné, že práve ko-
zorožec pyrenejský bude prvým vyhynutým živočíchom, ktorý 
znovu uzrie svetlo sveta. 

Lenka	Veselovská

Takto	približne	vlkovec	psohlavý	vyzeral

Zebra	Burchellova	v	africkom	národnom	parku	Etoša

Zebra	kvagga	ako	ju	poznáme	
z	minulosti
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Je schopnosť oklamať výsadou človeka? Homo sapiens je 
v tomto určite neprekonateľný, ale v ríši živočíchov to skúšajú 
aj ďalší. V prírode sa niekedy môžeme stretnúť s veľmi podi-
vuhodnými javmi. Bezpochyby k nim patrí priam neuveriteľná 
schopnosť niektorých živočíchov napodobniť rôzne predmety 
alebo aj iné živočíchy zo svojho okolia. Najviac príkladov tohto 
javu, nazývaného mimikry, nájdeme u hmyzu. Ide o zaujímavé 
prispôsobenie sa živočíchov farbou i vzhľadom svojmu okoliu 
alebo napodobnenie iného tvora, ktorý nemá toľko nepriateľov.

Prečo jeden živočích napodobňuje druhého? Aby neskončil 
v zobáku či zuboch tretieho. Takže aj mimikry je vlastne boj 
o prežitie. Tento vzťah sa nazýva mimetický komplex. Mimetic-
ký komplex tvoria: 
• mimetik – ten, kto napodobňuje;
• model (predloha, vzor) – ten, ktorý je napodobňovaný; 
• príjemca	signálu – ten, kvôli ktorému mimetik napodobňuje 

model. 
Tak napríklad motýľ podobník	sršňovitý (mimetik) napodob-

ňuje sršňa (model), kvôli tomu, aby sa nestal korisťou napr. 
drozda (príjemca). 

Takýto spôsob napodobňovania nazývame Batesove	mimikry 
– modelom je nebezpečný, jedovatý alebo nepožívateľný živo-
čích. Mimetik je jedlý, ale nadobudol znaky, ktoré spôsobujú 
výzor podobný ako predloha, takže sa mu predátori vyhýbajú. 

Iným typom sú Peckhamove	(agresívne)	mimikry. Vtedy pre-
dátor napodobňuje svoju korisť, aby sa k nej mohol priblížiť 
a zožrať ju, alebo vysiela signál, ktorým korisť k sebe priláka. 

Čo je účelom mimikry? 

Mimikry je dômyselný „vynález“ prírody, ktorý zázračne zvy-
šuje pravdepodobnosť prežitia. Je to sfarbenie buď výstražné, 
ktoré nepriateľa hneď upozorní, že sa mu treba vyhýbať, ale-
bo ide o sfarbenie zastrašujúce, ako napr. u mnohých druhov 
motýľov, ktorých škvrny na krídlach sa podobajú očiam sovy, 
jastraba alebo mačky. 

Pre každého živočícha predstavuje sfarbenie a tvar tela veľmi 
dôležitý ochranný mechanizmus, ktorý ho predovšetkým chráni 
pred prirodzeným nepriateľom a u predátorov umožňuje ľahšie 
priblíženie sa ku koristi. Túto skutočnosť si všimli prírodoved-
ci už dávno, ale až Charles Darwin ako prvý vysvetlil význam 
ochranného sfarbenia živočíchov vo svojej teórii prirodzeného 
výberu. 

Dobrým príkladom sú mimikry motýľov, u ktorých môžeme 
tento jav pozorovať takmer pri každom druhu a v rôznych vývo-
jových štádiách.

Skryť sa 

Rozmanité časti rastlín sa snaží napodobniť množstvo iných mo-
týľov. S menšou či väčšou dokonalosťou napodobňujú suché ale-
bo zelené listy, úlomky kôry, tŕne, kvety, dokonca aj lišajníky.

Drobný motýľ chochlatka	dvojzúbková (Pterostoma palpina) 
je až neuveriteľne prispôsobený farbou a kresbou svojich krí-
diel podkladu – kôre stromu, na ktorej odpočíva. Žije v lužných 
a listnatých lesoch. Fenoménom je i to, že motýľ sadá na kmeň 
v takom uhle, aby jeho kresba na krídlach čo najlepšie splynula 
s tieňmi popraskanej kôry stromu.

Motýľ priadkovec	ovocný (Gastropacha quercifolia) pri odpo-
činku skladá krídla takým spôsobom, že je takmer na nerozozna-
nie od suchého listu. Ak si ho však prehliadneme detailnejšie, 
zistíme, že nielen stavbou tela, tvarom krídel a ich sfarbením, 
ale aj žilnatinou je jeho vernou napodobeninou. Vrcholom doko-
nalosti imitácie je štetinovitý výrastok na hlave motýľa, ktorým 
napodobňuje stopku listu.

Podobný spôsob maskovania používajú tiež húsenice piadivky 
(Geometridae). Na svitaní sa dvoma pármi zadných nôh prichy-

VEdIA AJ MOtÝLE KLAMAŤ?

	 Drozd

Chochlatka	dvojzúbková

Priadkovec	ovocný	

Húsenica	piadivky	

	 Podobník 	 Sršeň
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tia na vetvičke a svoje telo, ktoré je na nerozoznanie od suchej 
vetvičky, nechajú strnulo vystrčené do výšky. Takto vystavené 
prečkajú prevažnú časť dňa.

Aj viaceré nočné druhy motýľov počas denného odpočinku 
vyhľadávajú taký podklad, s ktorým veľmi dobre splývajú. Na-
príklad lišaj	orgovánový (Sphinx ligustri) a faléra	lipová (Pha-
lera bucephala) zvyknú odpočívať na konári stromu s krídlami 
pritisnutými tesne k telu. Nápadne tak pripomínajú suchú vet-
vičku, čo ich dobre maskuje. Odpočívajúci denný motýľ žltáčik	
rešetliakový (Gonepteryx rhamni) je na nerozoznanie od listu 
rastliny, na ktorú si sadol.

Prekvapiť 

Príkladom je väčšina druhov motýľov. Zastrašiť nepriateľa po-
mocou veľkých očí je známy trik. Pestré škvrny na krídlach 
motýľa odvrátia pozornosť útočníka a to mu dá šancu na útek. 
Veľké nápadne sfarbené oká na krídlach okáňa	hruškového (Sa-
turnia pyri) slúžia tomuto nočnému motýľovi na zastrašenie ne-
priateľov z ríše vtákov. Aj lišaj	pávooký (Smerinthus ocellatus) 
používa oká na zastrašenie predátorov. Pri náhlom vyrušení od-
haľuje kontrastne zafarbené očká na zadných krídlach a hrozivo 
sa pohojdáva dopredu a dozadu, aby potenciálneho predátora 
odradil od útoku.

Výstražne zafarbené sú aj húsenice mnohých druhov. O tom, 
že nie sú vhodnou potravou, presviedčajú predátorov i rôznymi 
trikmi. Húsenica hranostajníka	vŕbového (Cerura vinula) má po-
sledný pár nôh pretvarovaný do dvoch rúrok, pri podráždení sa 
z nich vysúvajú červené bičíky, ktoré vylučujú páchnucu látku. 
Húsenica okáňa	hruškového je veľká a podivná – svojimi brada-
vicami a tŕňmi pripomína kaktus, pri ohrození vydáva osobitý 
škrípavý zvuk.

Mnoho druhov živočíchov má však takéto výstražné sfarbenie 
iba na určitých častiach svojho tela, často práve tam, kde je vidi-
teľné v pokojovej polohe. Naopak u iných živočíchov zbadáme 
túto výstražnú farbu len vtedy, keď sú podráždení alebo napad-
nutí. V takýchto prípadoch sa často kombinuje maskovacie sfar-
benie s výstražnými signálmi. 

Oklamať 

Napodobňovanie iných druhov farbou alebo tvarom tela, hlav-
ne tých, ktoré sú pre dravcov nebezpečné alebo nepríjemné, je 
ďalším rozšíreným spôsobom ochrany. Napríklad už spomínaný 
podobník	sršňovitý (Sesia apiformis) napodobňujúci sršňa alebo 
lišaj	chrastavcový (Hemaris tityus), ktorý napodobňuje čmeľa. 
Kombinácia žltej, červenej, oranžovej a čiernej patrí v prírode 
k výstražným farbám varujúcim živočíchy pred nebezpečen-
stvom. Takéto sfarbenie majú spravidla jedovaté druhy. 

Ján	Gmiterko

Lišaj	pávooký

Verili	by	ste,	že	je	to	ten	istý	motýľ?	 
Babôčka	pávooká	(Nymphalis	io),	vrchná	a	spodná	strana	krídel.

Lišaj	chrastavcový	
Okáň	hruškový
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BUNKOVÁ SMRŤ V SLUžBÁCH žIVOtA
Byť či nebyť – túto hamletovskú otázku riešia živé systémy už 
na podstatne jednoduchšej úrovni, než známy princ dánsky.

V našom tele sa tvoria nepretržite nové a nové bunky. Ak by 
bunky iba pribúdali, zväčšovali by sme sa aj v dospelosti do gi-
gantických rozmerov. Keďže sa tak nedeje, znamená to, že bun-
ky musia umierať. Bunky môžu zaniknúť dvoma diametrálne 
odlišnými spôsobmi – nekrózou a apoptózou. 

Pri zániku nekrózou sa bunka zdurí, napuchne, potom sa roz-
trhne a vylejú sa z nej enzýmy, ktoré poškodzujú okolité bunky. 

Po príklad nemusíme chodiť ďaleko, stačí si do prsta pichnúť 
triesku. Sebecky umierajúce bunky v malom množstve náš or-
ganizmus zvláda, a tak sa nekróza prejavuje vo väčšine prípa-
dov ako zapálené, napuchnuté, začervenané, bolestivé miesto. 
Bolestivé preto, že uvoľnené enzýmy rozkladajúce bielkoviny 
zanikajúcich buniek dráždia voľné nervové zakončenia, a tie za-
čínajú vysielať signály bolesti.

Počas nášho vývoja v maternici sme všetci mali medzi prs-
tami plávacie blany. Kam zmizli, čo sa s nimi stalo? Bunky, 
ktoré ich tvorili, zahynuli apoptózou. Tichou, slušnou a najmä 
k iným orgánom ohľaduplnou smrťou. Nazýva sa tiež bunková	
samovražda, pretože bunka sa v tomto prípade na svojej smrti 
sama aktívne zúčastňuje. Jadro bunky sa pritom zmenší, zhrud-

kovatie a rozpadne sa na viacero častí rovnako ako celá bunka. 
Zásadný rozdiel v porovnaní s nekrózou je, že tieto fragmenty 
sú obalené do kúskov membrány, ktorá predtým obaľovala celú 
bunku, a tak sa žiadne agresívne enzýmy z rozpadajúcich buniek 
nevylejú.

Malé obalené pozostatky bunky pohltia bunky nášho imunit-
ného systému a strávia ich. Takouto cestou umiera v tele do-
spelého človeka denne 50 – 70 miliárd buniek. U vyvíjajúceho 
sa organizmu, ako je dieťa vo veku 8 – 14 rokov, je tento počet 
medzi 20 – 30 miliardami buniek denne. Počas roka zanikne 
človekovi také množstvo buniek, ktorých celková hmotnosť sa 
rovná jeho hmotnosti.

Niektoré bunky sa prakticky neobnovujú vôbec, iné len za vý-
nimočných okolností. Ak napríklad potkanovi vyrežeme 60 % 
pečene, do troch týždňov mu dorastie do pôvodnej veľkosti. 
U ľudí síce pečeň nedorastá takou veľkou rýchlosťou, ale do-
rastá. Je schopná dorásť do rozmerov príjemcu, pričom stačí 
transplantovať 30 – 40 percent pôvodnej veľkosti. Kto by to bol 
povedal, že Prométeova pečeň je viac ako ustálené slovné spo-
jenie...

Do poslednej skupiny môžeme zaradiť tkanivá, ktorých bunky 
sa obnovujú neustále. Bunky pokožky žijú 15 – 30 dní v závis-
losti na lokalizácii, bunky výstelky v črevách 2 – 5 dní, červené 
krvinky sa v priemere dožívajú 120 dní, ale neutrofily (druh bie-
lych krviniek) iba 6 – 7 hodín.

Ako spozná bunka, že nadišiel čas začať apoptózu? Podľa 
toho, odkiaľ príde signál, rozlišujeme dve cesty – vonkajšiu 
a vnútornú.

Geografia

Nekróza	je	obvykle	nápadnejšia	než	apoptóza.	Na	obrázku	vidíte	
dolnú	končatinu	11-ročného	chlapca	dva	týždne	potom,	ako	bol	
pohryzený	zmijou	Bothrops	asper.	Amputácia	nad	kolenom	bola	

nevyhnutnosťou.

Normálne	bunky	obklopujúce	bunku	umierajúcu	apoptózou	

Neurón	podliehajúci	apoptóze
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Normálne zdravé bunky majú na povrchu cytoplazmatickej 
membrány až niekoľko tisíc receptorov (môžeme si ju pred-
staviť ako vodnú hladinu, na ktorej sa vznášajú plaváky), ktoré 
umožňujú bunke komunikovať s ostatnými bunkami a udržiavať 
tak celistvosť organizmu. Niektoré z týchto receptorov sú re-
ceptory pre apoptózu. Pri vonkajšej ceste sa po naviazaní signa-
lizačnej molekuly spustí reťaz procesov, na konci ktorých stojí 
enzým DNA-áza, ktorá štiepi DNA na fragmenty dĺžky typickej 
pre apoptózu. 

Vnútorná cesta je aktivovaná poškodením jadrovej DNA, či 
už vplyvom vírusov, toxínov, voľných kyslíkových radikálov 
alebo naopak nedostatkom kyslíka. Kľúčovú rolu tu zohráva gén 
p53 alebo ním kódovaný rovnomenný proteín, ktorého hlavnou 
funkciou je rozpoznať genetické poškodenie, začať jeho opra-
vu a dohliadať na ňu. Súčasne je pozastavené delenie bunky 
dovtedy, kým sa poškodenie DNA neopraví. Ak však proteín 
p53 zistí, že zmeny DNA presahujú možnosť opravy, začne po-
vzbudzovať tvorbu proteínov, ktoré poškodzujú mitochondrie. 
Mitochondrie, ktoré za normálnych okolností zaisťujú ener-
getický metabolizmus bunky, strácajú membránový potenciál 
a dochádza k zvýšeniu priepustnosti pre látky aktivujúce apo-
ptické deje, akými sú cytochróm c a Diablo proteín. Zároveň sa 
zvyšuje tvorba voľných kyslíkových radikálov, ktorá mitochon-
drie naďalej poškodzuje a podporuje tvorbu vyššie uvedených 
proteínov. Tým končí signálna fáza procesu apoptózy a začína 
sa samotná deštrukcia bunky.

Veľký problém pre človeka nastáva, keď nejaká bunka v jeho 
tele vypovie poslušnosť a odmietne sa „obetovať pre vyššie dob-
ro“. Tento problém sa volá nádor. Bunky prestanú reagovať na 
signály zvonku a začnú sa sebecky presadzovať a nekontrolova-
teľne množiť. Niekedy až tak nekontrolovateľne, že cievne záso-
benie, ktoré sa vyvíja spolu s nádorom, mu nestačí, a tak nádor 
prepadne nekróze. Obrazne povedané, nádor zaniká na následky 
vlastnej pažravosti. Častejší je prípad, že nádor zničí skôr svojho 
hostiteľa než sám seba. Za sľubnú cestu v terapii nádorov sa po-
važuje umelé vyvolanie apoptózy v nádorových bunkách.

Opačným, no nemenej závažným problémom je, keď bunky 
vo zvýšenej miere hynú apoptózou. To býva príčinou demencie 
u závažných ochorení ako je Alzheimerova alebo Parkinsono-

va choroba. Alzheimerova choroba bola prvýkrát rozpoznaná 
a označená u 49-ročnej ženy, ktorá si dokázala spomenúť jedi-
ne na vlastné krstné meno. Jej pitva ukázala, že mala výrazne 
zmenšený mozog. Až o mnoho desaťročí neskôr bola vysvetlená 
podstata tejto choroby na molekulárno-bunkovej úrovni. Mutá-
cia génu na 21. chromozóme spôsobuje, že sa v mozgu tvorí pro-
teín, ktorý naše telo nie je schopné odbúravať a tak sa hromadí. 
Jeho hromadenie vyvoláva v nervových bunkách apoptózu. 

Ďalšou zaujímavou ukážkou apoptózy je správanie sa vírusu 
HIV v bunkách. Ten, usadený v pomocných bielych krvinkách, 
tzv. Th lymfocytoch, ich núti k samovražde. Pretože Th hrajú 
veľmi dôležitú úlohu v obranyschopnosti organizmu a v boji 
proti infekčným ochoreniam obzvlášť, po dramatickom znížení 
ich počtu nakazený človek umiera na obyčajnú chrípku, zápal 
pľúc či kvasinkové ochorenie, s ktorým by si zdravé telo hravo 
poradilo. 

To, že apoptóza je obzvlášť častá u buniek imunitného systé-
mu, dokazuje aj posledný príklad. Základnou požiadavkou na 
bunky imunitného systému je rozoznať vlastné od cudzieho a to 
cudzie zlikvidovať. Ak je biela krvinka v ničení príliš lenivá (ne-
cháva prežívať cudzie), alebo naopak príliš horlivá (napáda aj 
vlastné bunky), musí byť zlikvidovaná. Dostane rozkaz na za-
čatie apoptózy. Takto je zahubených viac než 80 % lymfocytov 
ešte predtým, než sú vypustené do obehu a dostanú šancu spôso-
biť v našom organizme nenávratné škody. 

Keby sme si predstavili ľudské telo ako javisko, proces apo-
ptózy by bol na ňom jedným z najčastejšie sa objavujúcich her-
cov. O dôležitosti apoptózy svedčí aj fakt, že za jej výskum bola 
v roku 2002 udelená Nobelova cena na poli medicíny a fyzioló-
gie. Stalo sa tak v roku 2002, kedy sa o ňu podelili traja význam-
ní vedci, Dr. Sydney Brenner, Dr. John E. Sulston a Dr. H. Ro-
bert Horvitz.

Katarína	Molnárová

T	lymfocyt	(oranžová)	zabíja	rakovinovú	bunku

Vpravo	je	mozog	človeka	s	Alzheimerovou	chorobou	výrazne	 
zasiahnutý	apoptózou

Rozdiel	vo	veľkosti	normálneho	mozgu	(hore)	a	mozgu	človeka	
s	Alzheimerovou	chorobou	(dole),	obzvlášť	očividné	sú	zväčšené	ryhy	

medzi	mozgovými	závitmi	a	zmenšené	mozgové	závity
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Činnosť, ktorou strávime 
tretinu života. Niečo tak 
fascinujúce, že starove-
kí Gréci si vytvorili boha 
spánku v snahe vysvetliť si 
tento fenomén. Jeho matka 
bola božská Nyx (Noc) a za 
brata – dvojča mu prisúdili 
Thanata (Smrť). Už z tých-
to mien sa rysuje predstava, 
ktorú o spánku ľudia v mi-

nulosti mali. To, ako sa zmenila táto predstava, sa dočítate v na-
sledujúcich riadkoch.

Význam spánku

Prečo spíme? Lebo je to príjemné je jednou z odpovedí. Tie ostat-
né, vedeckejšie, už také jednoduché ani jednoznačné nie sú. 
• Čas na regeneráciu – Počas spánku prevládajú anabolické 

deje (syntézy) nad katabolickými (rozkladnými). Telo si do-
pĺňa zásoby energie, zlepšuje sa hojenie rán, syntetizujú sa 
nové bielkoviny, aktivuje sa náš imunitný systém atď. Dalo 
by sa povedať, že počas noci sa naše telo snaží vylízať z rán 
a prehreškov voči zdravej životospráve, ktoré sme na ňom 
stihli napáchať počas dňa.

• Šetrenie energiou – Táto predstava bola podporená niekoľ-
kými štúdiami, ktoré poukázali na zvýšený prísun potravy po 
nevyspatí sa. Počas spánku nám klesá metabolizmus, teda aj 
potreba energie, približne o 15 percent, dochádza k znižova-
niu frekvencie srdcového tepu i tlaku, znižuje sa činnosť ob-
ličiek aj tráviacej sústavy (preto nie je vhodné najesť sa tesne 
predtým, než ideme spať).

• Ochladzovanie – Keď spíme, ochladzuje sa krv pretekajúca 
mozgom. Vedci predpokladajú, že to ochladenie je vhodné 
a potrebné pre správnu činnosť našich neurónov.

• Význam spánku pre rozumové funkcie – Zníženie inte-
lektového výkonu a pamäťových schopností ako následok 
nedostatku spánku pozoroval na sebe či na spolužiakoch už 
asi každý. Pozrime sa na význam spánku pri dozrievaní ner-
vového systému. Keď sa narodí dieťa, nervovú sústavu má 
tak nevyvinutú, že nás poriadne ani nevidí. Jeho nervy musia 
najprv dozrieť, čo predovšetkým znamená zaobaliť sa mye-
línom, aby sa urýchlilo a usmernilo vedenie vzruchov, teda 
informácií. Dozrievanie nervového systému sa deje prevaž-
ne počas spánku, konkrétne v REM fáze pomenovanej podľa 
rýchlych pohybov očí (Rapid Eye Movement). Táto fáza tvo-
rí u novorodenca asi polovicu z celkového spánku, zatiaľ čo 
u starých ľudí sa táto hodnota zníži na tretinu. 

Spánok a hormóny

Spánok je ovplyvňovaný niektorými hormónmi, rovnako ako 
produkcia iných hormónov je ovplyvňovaná spánkom. Náš den-
ný biorytmus je určovaný vonkajšími a vnútornými činiteľmi. 
Tým vonkajším faktorom je striedanie dňa a noci. S vnútorným 
určujúcim činiteľom si vedci nie sú celkom istí, za akési hodiny 
v nás je považovaný zhluk neurónových tiel v mozgu, ktoré sa 
nazývajú nucleus suprachiazmaticus. Známym faktom ale ostá-
va, že oba cykly majú podobnú, i keď nie rovnakú dĺžku trva-
nia.

A je to práve nami vytváraný melatonín, ktorý nám nielenže 
pomáha zosynchronizovať oba tieto cykly, ale hlavne slúži ako 
sprostredkovateľ vonkajších dejov. Melatonín je hormón produ-
kovaný epifýzou, malou žľazou v našom mozgu.

Jeho syntéza je viazaná na tmu, pri dennom svetle je jeho tvor-
ba blokovaná. Ale hneď ako padne súmrak, začne sa vylučovať 
a nášmu telu nenápadne pripomínať, že je načase ísť si ľahnúť.

Melatonín navyše slúži na odstraňovanie voľných radikálov, 
čím prispieva k dlhovekosti. Redukovaná tvorba melatonínu je 
predpokladanou príčinou vyššieho výskytu rakoviny u ľudí pra-
cujúcich cez noc. Efektívnejšie než rozprávka na dobrú noc fun-
guje aj serotonín. Keď športujeme, potrebujeme viac spať. Nie 
je to iba z dôvodov zvýšenej potreby obnovy tkanív. Zvýši sa 
tým vylučovanie serotonínu, tzv. hormónu šťastia, ktorý okrem 
toho, že dokáže zlepšovať náladu, pôsobí uspávajúco. 

Serotonín sa však produkuje sa aj pri iných príjemných akti-
vitách (ako napríklad jedenie čokolády), a tak uspávací účinok 
serotonínu môžeme zhrnúť do hesla Buď spokojný a bude sa ti 
dobre spať.

Rastieme v spánku 

Môže za to STH	 (somatotropný	 rastový	 hormón). Vylučuje sa 
počas noci, najvyššie hodnoty vylučovania sa dosahujú pred 
polnocou. Pravdepodobne toto je základom úslovia, že najkva-
litnejší spánok je do dvanástej. Extrémne dôležitý je pre mladý 
rastúci organizmus, nezaobíde sa bez neho nik. Veď aj dospelým 
sa musia tvoriť nové bielkoviny a bunky ako náhrada za tie za-
nikajúce. 

Nie je spánok ako spánok

Prudký rozvoj výskumu spán-
ku v dvadsiatom storočí súvisí 
s objavom elektroenecefalo-
grafu (EEG). Čiapka s elek-
tródami priloženými na hlavu 
alebo rovno na mozog sníma 
elektrické výboje vytvárané 
v mozgu. Sleduje sa hlavne 
ich frekvencia a amplitúda, 
na základe ktorých spánok 
rozdeľujeme do dvoch úpl-
ne rozdielnych štádií, REM 
a non REM spánku. Na ur-
čovaniu spánkových štádií sa 
okrem EEG záznamu sleduje 
dýchanie, zmeny odporu po-
kožky, EKG (sleduje elektric-
ké výboje na srdci), ďalej sa registruje napätie hlbokých svalov 
chrbta (to sú svaly, ktoré nám umožňujú vzpriamený postoj). 

myStéRium Spánku

Trojrozmerná	vizualizácia	a	štruktúrny	vzorec	serotonínu	
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V	 literatúre	 sa	 uvádza,	 že	 svetový	 rekord	 v	 nespaní	 drží	 se-
demnásťročný	americký	študent	Randy	Gardner,	ktorý	roku	1965	
vydržal	11	dní	za	sebou	nespať.	Tento	experiment	bol	nakoniec	
z	rozhodnutia	lekárov	prerušený,	pretože	hrozilo	totálne	vyčer-
panie	organizmu.	Po	skončení	experimentu	Gardner	spal	14	ho-
dín	a	40	minút,	spontánne	sa	zobudil	okolo	desiatej	ráno,	ostal	
hore	24	hodín	a	potom	spal	normálnych	8	hodín.

REM	 spánok je nazývaný paradoxným spánkom, pretože 
mozog počas neho pracuje intenzívnejšie než v bežnom štádiu 
bdenia. Počas REM fázy pozorujeme ťažké a nepravidelné dý-
chanie, tepová frekvencia sa zvyšuje na hodnoty zodpovedajúce 
bdelému stavu. Zdá sa, že v priebehu REM spánku sa upev-
ňuje pamäť, teda čo sa cez deň naučíme, sa počas REM spán-
ku uloží do dlhodobej pamäte. Jeho menej používaný názov je 
D spánok (Dream sleep), počas neho sa nám totiž sníva väčšina 
snov, obzvlášť tie nelogické a farbisté. Ak nás počas neho alebo 
chvíľku po ňom prebudia, je veľmi vysoká šanca, že si budeme 
sen pamätať. Keďže množstvo REM spánku nadránom stúpa, 
s najväčšou pravdepodobnosťou si budeme pamätať práve ra-
ňajšie sny.

Jedným z posledných objavov na poli spánkovej medicíny sa 
podarilo urobiť tímu vedcov na psychiatrickom inštitúte Maxa 
Plancka v Mníchove. Títo pomocou MRI zobrazovania zistili, 
že REM fáza vôbec neprebieha stereotypne, ale že pozostáva 
z dvoch štádií, počas ktorých mozog vykazuje rozličné stupne 
aktivity. Prvá fáza (zachytená na obrázku vľavo) je charakterizo-
vaná krátkym vymiznutím záchvevov očí. Sluchová stimulácia 
hudbou piana u dobrovoľníkov vedie k zaktivovaniu sluchových 
lalokov, teda tej časti mozgu, ktorá je zodpovedná za to, že po-
čujeme. Ak počas tohto štádia spánku zazvoní budík, zaregistru-
jeme ho. Nezriedka sa ale stáva, že vonkajšie stimuly sú naším 

mozgom potlačované, že budík nepočujeme, alebo jeho zvone-
nie náš mozog začlení do našich snov. Deje sa tak počas štádia, 
v ktorom sú prítomné trhavé pohyby očí a náš mozog vykazuje 
vysokú aktivitu vo viacerých oblastiach (obrázok vpravo). Vyso-
ká aktivita neurónov je pravdepodobne zapríčinená intenzívnym 
snívaním. Dá sa povedať, že mozog je tak zaujatým samým se-
bou, že ignoruje vonkajšie podnety. Skutočnosť, že sme takpo-
vediac odstrihnutí od vonkajšieho sveta, nás robí zraniteľnými, 
a preto sa tak často strieda so štádiom, kedy citlivosť na vonkaj-
šie podnety narastá.

Jeden z popredných výskumníkov na poli spánku, profesor 
Wiliam Dement zo Stanfordskej univerzity, robil nasledujúci 
pokus: Prebúdzal spiacich dobrovoľníkov zakaždým, keď sa na 
monitorujúcom zariadení objavil začiatok REM spánku. Robil 
tak s neoblomnou vytrvalosťou niekoľko nocí za sebou. Výsled-
ky boli prekvapujúce. Tým, že spáčom nebolo dopriate snívať si 
svoje sny počas REM spánku, došlo k tomu, že počas štvrtej ale-
bo piatej noci bolo potrebné dobrovoľníkov budiť až tridsaťkrát 
za noc. Po desiatich nociach nebolo možné ďalej pokračovať 
v pokuse, pretože sa ukázalo, že pokusné osoby po každom pre-
budení okamžite upadali do REM spánku. Pre dôležitosť snovej 
časti spánku svedčí aj fakt, že počas nasledujúcej noci ukázali 
prístroje výrazný nárast REM spánku – až o 40 percent. Všetko 
nasvedčovalo tomu, že človek musí dohnať to, o čo bol počas 
predchádzajúcej noci ukrátený.
Non	REM fáza alebo SWS (Slow Waves Sleep) fáza sa skladá 

zo štyroch štádií, ktoré sa líšia najmä podľa znižujúcich sa frek-
vencií mozgových vĺn. V priebehu všetkých štyroch štádií non 
REM spánku je celková aktivita neurónov veľmi nízka, čo sa 
odráža na nízkej úrovni metabolizmu a teploty mozgu.
• I. štádium: EEG záznam sa podobá grafu získanému pri sle-

dovaní bežnej mozgovej aktivity, ľudí spiacich v tomto štádiu 
je možné veľmi ľahko prebudiť.

• II. štádium: Prebieha v ňom najväčšia časť spánku, približne 
50 – 60%.

• III. štádium: Počas tohto štádia sa začínajú objavovať delta 
vlny, teda vlny s najnižšou frekvenciou, ale zato najvyššou 
amplitúdou. 

• IV. štádium: EEG sa podobá záznamu pacienta v kóme, pa-
cienti vytrhnutí zo spánku v tomto štádiu môžu byť ešte nie-
koľko minút dezorientovaní. Výnimočné v tomto štádiu nie je 
ani pomočovanie, chodenie počas spánku a nočné mory.

Je to fáza fyzicky regenerujúca, vytvára optimálne prostredie 
pre syntézu základných proteínov. Z pozorovaní sa zistilo, že 
doba non REM spánku sa predlžuje po veľkej fyzickej záťaži. 
Ku kompenzácii psychickej únavy dochádza v REM fáze, ktorá 
sa svojou podstatou blíži k procesom učenia a pamätania.

Kompletný spánkový cyklus trvá zhruba 1,5 hodiny, za noc sa 
zvyčajne vystrieda 4 – 6 takýchto cyklov. Na začiatku spánku, 

Záznamy	elektrického	napätia	v	stave	bdelosti,	počas	REM	 
a	non	REM	spánku.	Snímané	z	mozgu,	svalov	a	oka.

35



pri prechode medzi bdením a prvým štádiom sa naše dýchanie 
prehlbuje, dochádza k výraznému šklbnutiu tela, ktoré nás môže 
dokonca prebudiť. Veľa ľuďom sa pritom sníva, že sa potkli 
a padajú, alebo padajú zo skaly. Po I. štádiu nasleduje II., III., IV. 
štádium non REM spánku. Po IV. štádiu sa vraciame do III. a II. 
štádia, po ňom sa vnárame do REM spánku. Najhlbší stupeň non 
REM spánku prevláda v prvej tretine noci, REM spánok pribúda 
v poslednej tretine, nadránom sa jeho trvanie predlžuje. 

Aj keď REM fáza a fáza bdenia vyzerajú byť na vertikálnej osi 
vedľa seba, bariéra medzi nimi je veľmi silná, a tak k prienikom 
REM spánku do bdelého stavu dochádza len zriedkavo. Iné je 
to pri chorobe narkolepsia, počas ktorej sa neodbytné záchvaty 
spánku objavia počas dňa aj niekoľko stokrát. Osoba postihnu-
tá touto chorobou je schopná zaspať počas chôdze, šoférovania 
auta, počas jedla...

Spánok v živočíšnej ríši

Z vývojového hľadiska sa najprv objavuje non REM spánok. 
Rýchly REM spánok sa objavuje až u vývojovo vyšších živočí-
chov, spoľahlivo bol dokázaný u vtákov a doposiaľ sa diskutuje 
o jeho možnej existencii u plazov. Dĺžka epizód REM spán-
ku u vtákov trvá iba 9 sekúnd, nasledovaná dĺžkou non REM 
spánku s dĺžkou 2,5 minúty. Na porovnanie, na začiatku spánku 
spíme priemerne 90 minút vo fáze non REM spánku, po ktorej 
nasleduje 8 – 10 minútový REM spánok.

Z vývinového hľadiska je to presne naopak. V období pred na-
rodením totiž prevažuje REM spánok. Krátko po narodení tvorí 
približne 50 % celkového spánku. U dospelého človeka množ-
stvo REM spánku predstavuje 25 – 30 %, v starobe tento podiel 
klesá na 15 – 20 %. Hlboký pomalý spánok súvisí s postupným 
dozrievaním mozgu.

Zviera
Potreba spánku  

vyjadrená v hodinách
netopier 19,9
lev 13,5
mačka 12,5
šimpanz 9,4
krtko 8
srnec 3,9
slon ázijský 3,1
žirafa 1,9

Jedna z teórií vysvetľujúcich rozdielnu potrebu spánku u zvie-
rat hovorí, že to, koľko potrebujú zvieratá spať, závisí od ich 
statusu koristi či predátora v prírode. Je prirodzené, že zvieratá 
pod vplyvom ustavičnej hrozby, že ich niečo zožerie, si nemôžu 
dovoliť spať toľko ako tie, ktoré v potravinovom reťazci sto-
ja vyššie. Navyše, rastlinná strava je energeticky chudobnejšia, 
a preto bylinožravce musia viac času tráviť konzumáciou po-
travy a menej času im zostáva na spánok. Ako potvrdenie tejto 
teórie slúži aj fakt, že všežravce, ku ktorým patrí aj človek, stoja 
približne v strede tohto radu.

Druhá teória je založená na súvislosti medzi veľkosťou tela 
a potrebným množstvom spánku. Malé cicavce vykazujú potrebu 
spať omnoho viac. Súvisí to so spánkom ako energetickou kon-
zervou, malé zvieratá sú kvôli nepriaznivému pomeru povrchu 
a objemu tela vystavené väčšiemu nebezpečenstvu nedostatku 
energie. Z tejto teórie existuje veľa výnimiek. Lev napriek svojej 
veľkosti spáva viac než krtko, hoci podľa vzorca – čím menší, 
tým viac spánku potrebuje, by to malo byť presne naopak.

Spánok, sny a celý mozog sú na poli medicíny jednou veľkou 
záhadou. Dokážeme spoľahlivo určiť, že snívame (využíva sa to 
na automatické regulovanie stupňa narkózy pri operáciách), ale 
nedokážeme povedať, čo sa nám sníva. EEG síce veľmi posunul 
neurovedy dopredu, stále to však je neustály „šum“ vyše pät-
nástich miliárd neurónov nachádzajúcich sa pod krytom lebky. 
Ktosi porovnal takýto elektroencefalogram s revom na štadióne 
počas futbalového zápasu. Keď padne gól alebo strelili vedľa 
brány, je to jasné. Ale skúste uhádnuť, čo kričí každý fanúšik 
a kto komu fandí...

Katarína	Molnárová

Hypnogram	–	schematické	znázornenie	spánkových	štádií	a	cyklov

Spiace	mláďa	gorily

Medicína
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benJamin fRanklin 
úspešný samouk a univerzálny služobník

Elektrická podstata blesku

Stál pri kolíske americkej 
demokratickej ústavy. Prírodo-
vedec, ekonóm a štátnik Benja-
min	Franklin (17. 1. 1706 – 17. 
4. 1790) bol v popredí boja za 
oslobodenie anglických kolónií 
aj v zápase o zrušenie otroctva. 
Urobil kariéru v podnikaní, vo 
vede, v literatúre i v politike. 
Je príkladom spojenia dobrých 
vlastností vynálezcu a politika.

Desaťročný začal zarábať 
vlastnou prácou. Najprv v tla-
čiarni svojho brata, neskôr v rôznych zamestnaniach v New 
Yorku, Filadelfii i v Londýne. Vydával noviny, publikoval ako 
úspešný novinár s talentom na bystré postrehy. Jeho vlastný ži-
votopis je ešte stále slávny a čítaný.

Franklinova túžba po fyzikálnom poznaní vyvrcholila pri po-
pulárnej prednáške o elektrine v roku 1746. Odvtedy začal skú-
mať elektrické javy sám. Usporiadal si prvé poznatky a vyslovil 
tzv. unitárnu teóriu elektrických javov. Zaviedol pojem kladné-
ho a záporného elektrického náboja. Vložením skla medzi dve 
olovené platne vynašiel prvý doskový kondenzátor (Franklinova 
doska). Urobil a opísal rôzne pokusy s elektrinou, napr. elek-
trický vietor, sršanie elektriny z hrotu a pod. Výsledky zverej-
nil v práci Experimenty	a	pozorovania	z	elektriny	vykonané	vo	
Filadelfii, ktorú sám v roku 1751 vydal. Neskôr bolo toto dielo 
preložené do viacerých jazykov a presvedčilo aj Kráľovskú spo-
ločnosť v Londýne, aby zvolila B. Franklina za svojho člena. 
Franklin študoval aj javy pri vyžarovaní a vedení tepla (navrhol 
úsporné a výhrevnejšie kachle), zaoberal sa meteorológiou (ob-
jasnil vznik severovýchodných búrok na pobreží Nového Ang-
licka) a hydrodynamikou (práce na mape Golfského prúdu).

Vedecké zásluhy vo svete si nesporne získal experimentálnym 
dôkazom elektrickej podstaty blesku, objavením a zostrojením 
bleskozvodu. To, čo vyslovil anglický prírodovedec Wall a tvrdil 
S. Gray, pokusmi s lietajúcim šarkanom v rokoch 1748 – 1752 
dokázal. Zviedol elektrický náboj z búrkových mrakov pomocou 
mokrej nite na kľúč, z ktorého potom priblížením k iným kovo-
vým predmetom preskakovali iskry sprevádzané praskotom ako 
pri pokusoch s výbojmi na trecej elektrike. Pokračovanie v ris-
kantných pokusoch (sám raz po zasiahnutí elektrickým prúdom 
stratil vedomie) priviedlo Franklina k poznaniu, že kovové tyče 
„priťahujú“ blesk a že je možné tento výboj zneškodniť zvodom. 
Vedecké poznatky majú patriť celému ľudstvu, a preto si nedal 
svoj objav patentovať.

Všestranné tvorivé spoločenstvo

Pravidelne a oddane sa zúčastňoval práce pre verejné blaho. 
Založil spolok na vzdelávanie remeselníkov a obchodníkov, 
akadémiu na vzdelávanie mládeže, vytvoril prvú verejnú kniž-
nicu v Amerike. Ako poslanec pennsylvánskej snemovne za 
Filadelfiu podporoval každú sociálnu a verejnoprospešnú čin-
nosť. Patril k zakladateľom prvej nemocnice, mestskej polície 
a hasičských zborov. Bol aj generálnym poštmajstrom všetkých 

anglických kolónií v Ame-
rike. V hnutí za nezávislosť 
amerických kolónií bojoval 
a podnecoval svojimi novi-
nárskymi článkami, zásady 
nezávislosti proklamoval 
pred anglickým parlamen-
tom a obhajoval ich aj pred 
Tajnou radou v Anglicku. 
Po vyhlásení Deklarácie ne-
závislosti 4. 7. 1776, ktorej 
bol redaktorom, sa zúčastnil 
na vypracovaní ústavy USA 
(1787). Bol prvým veľvyslancom Spojených štátov amerických 
v Paríži.

Hodnoty ľudského života

Máš	rád	život?	Potom	nemrhaj	časom,	pretože	to	je	látka,	z	kto-
rej	sa	skladá	život. Za podstatné ľudské hodnoty uznával vedu, 
slobodu a vlasť. Dobre	urobené	je	vždy	lepšie	ako	dobre	pove-
dané. Tým sa aj riadil. Polovičná	pravda	je	často	veľká	lož. To 
spoznával vo vede i v politike. Kvôli	 jednému	klincu	odpadla	
podkova,	 kvôli	 podkove	 skonal	 kôň,	 kvôli	 koňu	 jazdec. Tomu 
uveril a vydržal byť zodpovedným po celý život. Vedel aj vtipne 
poradiť: Nenaháňajte	dvoch	zajacov	s	jedným	psom. Sympatic-
ky odpovedal na svojské otázky: Kto	je	múdry?	Ten,	kto	sa	do-
káže	od	každého	niečomu	priučiť. – Kto	je	mocný?	Kto	sa	vždy	
ovládne. – Kto	 je	bohatý?	Ten,	kto	 je	 spokojný. Pracovitosťou 
presvedčoval seba i druhých: Ak	by	niektorá	vláda	nútila	ľudí,	
aby	desatinu	svojho	času	pre	nich	pracovali,	každý	by	kričal,	ale	
lenivosť	nám	odoberá	omnoho	viac	času.
Povedz	mi	a	ja	zabudnem.	Uč	ma	a	ja	si	zapamätám.	Zaujmi	

ma	a	ja	sa	naučím. Odporúčal a vážil si vzdelanosť. Naučil sa 
štyri európske jazyky (nemčinu, taliančinu, španielčinu, francúz-
štinu). Rozumel latinsky i grécky. Uznával hodnotu vedomostí 
i činy ľudskosti. Bolo	by	pekné,	keby	bolo	možné	naučiť	žiakov	
všetko,	čo	je	užitočné,	aj	všetko,	čo	ozdobuje	človeka,	ale	umenie	
je	dlhé	a	čas	krátky.	Preto	je	potrebné,	aby	žiaci	študovali	to,	čo	
je	pravdepodobne	najužitočnejšie	a	najozdobnejšie. D‘Alembert 
(1717 – 1783), francúzsky encyklopedista, ocenil stručne a vý-
stižne dielo Benjamina Franklina slovami: „Vytrhol	 nebesiam	
blesk	a	tyranom	žezlo.“

Dušan	Jedinák

Osobnosti
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FAKULtA PRíROdNÝCH VIEd 
univerzity konštantína FilozoFa v nitre

Základným poslaním Fakulty prírodných vied Univerzity Kon-
štantína Filozofa v Nitre sú dve oblasti činnosti: vzdelávacia 
a vedecko-výskumná. Vstup do Európskeho vzdelávacieho 
priestoru vytvára nové podmienky, v ktorých môže FPV rea-
lizovať svoju činnosť. Fakulta pripravuje a realizuje študijné 
programy založené na kvalitnej vedecko-výskumnej činnosti. 
Harmonické zosúladenie oboch spomínaných oblastí vždy bolo 
a zostáva prioritou fakulty.

Z histórie

Fakulta prírodných vied UKF (FPV, http://fpv.ukf.sk) bola kon-
štituovaná v marci 1993 a svoju činnosť ako samostatná vedec-
ko-výskumná a vzdelávacia fakulta univerzitného typu zača-
la vykonávať v máji 1993. Organicky nadviazala na viac ako 
dovtedy 40-ročnú tradíciu vysokoškolského vzdelávania učite-
ľov v meste Nitra, vrátane prípravy učiteľov pre národnostné 
školy (v maďarskom jazyku). 

História vzdelávania učiteľov v Nitre siaha do roku 1959. 
V rokoch 1959 – 1963 to bol Pedagogický inštitút, ktorý sa 
transformoval na Pedagogickú fakultu (1963 – 1992). Od roku 
1977 bola príprava učiteľov základných škôl rozšírená o opráv-
nenie vzdelávať aj učiteľov pre stredné školy.

K premene Pedagogickej fakulty na Vysokú školu pedagogic-
kú s novou organizačnou štruktúrou, ktorú tvorili Humanitná 
fakulta, Pedagogická fakulta a Fakulta prírodných vied, došlo 
v roku 1992. Vysoká škola pedagogická v Nitre bola v roku 1996 
premenovaná na Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre (UKF 
v Nitre, http://www.ukf.sk).

 V akademickom roku 1997/1998 boli na FPV UKF v Nitre 
prijatí prví študenti na neučiteľské bakalárske štúdium v odbore 
aplikovaná informatika a o rok neskôr aj študenti v odboroch ge-
mológia a environmentalistika. Významný medzník v pedago-
gickej činnosti fakulty predstavuje akademický rok 1998/1999, 
v ktorom fakulta otvorila neučiteľské magisterské štúdium v od-
boroch biológia, matematika, environmentálna ekológia a fyzika 
materiálov.

Pracoviská FPV UKF v Nitre
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Katedra informatiky
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Ústav manažmentu a informačných technológií

Štúdium 

FPV UKF v Nitre zabezpečuje prípravu učiteľov základných 
a stredných škôl pre všetky prírodovedné predmety, matematiku 
a informatiku. Zároveň sa stále zvyšuje počet študentov, ktorí 
študujú neučiteľské študijné programy. Absolventi neučiteľ-
ských študijných programov majú perspektívu uplatniť sa ako 
vysokokvalifikovaní odborníci, vo vede, v univerzitnom a inom 
odbornom vzdelávaní a tiež v rozličných odvetviach hospodár-
skej a spoločenskej praxe.

Záujem o neučiteľské študijné programy potvrdzujú aj počty 
študentov. V akademickom roku 2006/2007 sa do prvého roč-
níka na FPV UKF v Nitre zapísalo na štúdium neučiteľských 
študijných programov viac študentov ako na učiteľské štúdium 
(281/232). 

Elektronická podpora činností FPV je samozrejmosťou. V ob-
lasti organizácie a evidencie štúdia je to Akademický informač-
ný systém (AIS). Na podporu klasických foriem štúdia učitelia 
FPV pripravili pre svojich študentov 112 e-learningových kurzov 
a každoročne publikujú učebné texty a vysokoškolské učebnice 
aj v klasickej knižnej forme. Najaktívnejší študenti FPV sa kaž-
doročne zapájajú do fakultného kola Študentskej odbornej čin-
nosti (ŠVOČ). Motiváciou k zodpovednému prístupu k štúdiu sú 
pre študentov FPV prospechové a mimoriadne štipendiá, ktoré 
boli v roku 2007 vyplatené spolu vo výške viac ako 3,1 milióna 
slovenských korún.

FPV je prvou fakultou UKF, ktorá, prvýkrát už v roku 2003, 
pozvala do svojich priestorov všetkých záujemcov o štúdium 
i o činnosť fakulty v rámci podujatia nazvaného Deň otvore-
ných dverí. Takýto deň sa koná každoročne vo februári. Kaž-
dý návštevník si môže vypočuť prezentáciu o FPV a navštíviť 
jednotlivé pracoviská, odborné učebne, laboratóriá, pozorovať 
reálne vyučovanie, zhotoviť si darček na pamiatku z prírodné-
ho materiálu a pozorovať či uskutočniť niektorý z pripravených 
pokusov. 

V roku 2007 sa ku Dňu otvorených dverí pridali aj ostatné 
fakulty UKF v Nitre: Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta, 
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva a Fakulty stredoeuróp-
skych štúdií. Počas posledného Dňa otvorených dverí na UKF 
v Nitre 14. februára 2008 budovy pracovísk UKF navštívili záu-
jemcovia, ktorých počet sa počítal na tisíce.

Hlavná	budova	UKF	v	Nitre.	Sídli	v	nej	väčšina	pracovísk	FPV.

Študentská	vedecká	odborná	činnosť	(ŠVOČ),	prezentácia	projektu	
z	matematiky,	máj	2008
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Špičkové pracoviská FPV sa s finančnou podporou projektu 
ESF s názvom ELBIEN (English Language for Biology and EN-
vironmentalistics) pripravujú na vyučovanie dvoch študijných 
programov v anglickom jazyku.

Zrkadlom vedeckej úrovne vzdelávania na FPV je doktorand-
ské štúdium (PhD). V akademickom roku 2007/2008 študuje na 
FPV UKF v Nitre 26 študentov denného a 70 študentov externé-
ho doktorandského štúdia, z toho dvaja zo zahraničia, v študij-
ných programoch aplikovaná biológia, fyzika materiálov, envi-
ronmentalistika a teória vyučovania matematiky.

Vedeckú úroveň doktorandského štúdia zvyšuje cyklus pra-
videlných odborných prednášok domácich i zahraničných ex-
pertov zameraných na rozvoj kľúčových kompetencií vo vede, 
výskume, využívaní IKT a komunikácie v cudzom jazyku. Fi-
nančná podpora mobilít a účasti na zahraničných konferenciách 
v rámci programu ERASMUS a projektu ESF s názvom Nitrian-
ska mladá veda umožňuje študentom doktorandského štúdia, ale 
i mladým vedeckým a pedagogickým pracovníkom FPV etablo-
vať sa v medzinárodnom vedeckom a vzdelávacom priestore.

Veda a výskum

Vedecká a výskumná činnosť tvorí druhý základný pilier aka-
demickej práce fakulty. Úspech pracovísk vo vede a výskume 
sa v súčasnosti meria počtom získaných domácich a zahranič-
ných vedeckých a edukačných grantov, edičnou činnosťou, 
úrovňou publikačnej činnosti jednotlivých pracovísk a pracov-

níkov, organizáciou vedeckých podujatí, budovaním kontaktov 
a spolupráce s inými vedeckými a univerzitnými pracoviskami 
doma i v zahraničí. Odrazom úspešnosti vo vede a výskume je aj 
zdokonaľovanie technickej vybavenosti laboratórií a odborných 
učební.

V posledných rokoch boli na FPV, okrem špecializovaných 
počítačových učební na každom pracovisku, vybudované tieto 
laboratóriá: molekulárnej biológie; geneticko-fyziologické; mul-
tifunkčné laboratórium embryotechnológií; cytologické; termo-
fyzikálne; GIS (geografické informačné systémy); integrované 
laboratórium životného prostredia; prírodovedné; biochemické; 
zoologické; laboratórium pre e-learning.

Perspektívy

FPV UKF v Nitre má am-
bície potvrdiť v nadchádza-
júcej komplexnej akreditá-
cii študijných programov 
svoju spôsobilosť naďalej 
pokračovať vo vzdelávaní 
odborníkov v prírodných 
vedách a tiež v učiteľstve 
akademických predmetov 
prírodovedného zamerania, 
v matematike a informati-
ke.

FPVUKF v Nitre bude 
naďalej pokračovať v po-
pularizácii vedy, výskumu 
a vyučovania prírodoved-
ných predmetov v rámci 
regiónu i celého Slovenska 
činnosťami, ktoré si za po-
sledné roky získali veľa zá-
ujemcov z radov odbornej, 
akademickej a učiteľskej 
verejnosti a tiež u žiakov 
základných a stredných 
škôl. 

Žiakom ZŠ a SŠ sú venované aktivity projektov DISCI (Ob-
javme svet prírodných vied) a FAJN (Fyzika Ako Ju Nepozná-
me). Učiteľov ZŠ a SŠ a ostatnú verejnosť oslovujú vzdelávacie 
kurzy projektov ESF A-Centrum pre 21. storočie, www.priro-
dovedec.sk a Slovenský učiteľ kompetentný pre Európu (spo-
lu s PF UKF v Nitre) a tiež možnosti získať akademický titul 
RNDr. resp. PaedDr. v rámci rigoróznych skúšok a kvalifikačný 
postup v rámci 1. a 2. kvalifikačnej skúšky v príslušnom predme-
te. FPV má všetky predpoklady a dostatočné skúsenosti aktívne 
sa zapojiť do ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov 
a zamestnancov ďalšej odbornej praxe v rámci pripravovaných 
programov sústredených na celoživotné vzdelávanie a kariérny 
rast. Všetky programy sa pripravujú ako kombinovaná forma 
štúdia, prezenčná s podporou e-learningu. Svedčí tomu aj jed-
na z posledných aktivít vedenia FPV – vytvorenie Centra pre 
e-learning FPV UKF v Nitre.

FPV UKF v Nitre od roku 2002 vydáva každoročne komplex-
nú Výročnú správu o svojej činnosti, podrobného Sprievodcu 
štúdiom na príslušný akademický rok a o všetkých aktivitách 
aktuálne informuje na stránke www.fpv.ukf.sk.

Soňa	Čeretková

Deň	otvorených	dverí	na	Katedre	chémie	FPV	UKF	v	Nitre,	 
február	2008

IX.	Vedecká	konferencia	doktorandov	a	mladých	vedeckých	pra-
covníkov	s	medzinárodnou	účasťou,	apríl	2008

Dekan	FPV	UKF	v	Nitre	prof.	RNDr.	
Ľubomír	Zelenický,	CSc.	prichádza	
na	slávnostnú	promóciu	mladých	
prírodovedcov	v	rámci	projektu	

DISCI
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Geológia

Jaskyňa mŕtvych netopierov sa nachádza v centrálnej časti hre-
beňa Nízkych Tatier v Ďumbierskom krase neďaleko turistické-
ho chodníka, ktorý vedie z Trangošky na Chatu Milana Rastisla-
va Štefánika, inak nazývanú aj Chata pod Ďumbierom. Doteraz 
má objavených celkovo štrnásť poschodí v dvoch paralelných 
vetvách, z ktorých je sprístupnená najrozsiahlejšia – siedma úro-
veň v nadmorskej výške 1510 metrov.

Každý zo skupiny záujemcov o prehliadku od sprievodcu do-
stane potrebný speleologický odev a ochrannú prilbu na hlavu 
s banským osvetlením. Návštevníci sú proti pádu, resp. pošmyk-
nutiu istení lanom. Po takomto materiálnom zabezpečení sa pre-
chádzka podzemnými priestormi môže začať.

Návštevníci majú k dispozícii na výber dve trasy. Kratšia trasa 
„A“ má dĺžku asi 1 km, je elektricky osvetlená a zabezpečená 
oceľovým lanami a premosteniami. Jej absolvovanie je umož-
nené aj deťom od šiestich rokov v sprievode rodičov. Trasa „B“ 
má dĺžku 3 km a je určená iba mimoriadne fyzicky zdatným 
návštevníkom, pretože musia absolvovať speleologický treking 
s klasickým lezením.

Priemerná ročná teplota jaskyne dosahuje 3,5 stupňa Celzia, 
niektoré jej zaľadnené časti však iba jeden stupeň. Do vápen-
cového súvrstvia sú vovrásnené vulkanické horniny kriedového 
veku červenohnedej alebo zelenej farby. Šošovky achátov majú 
bieloružový odtieň.

Takmer v celej jaskyni môže návštevník vidieť drobné kostič-
ky netopierov, podľa ktorých táto jaskyňa dostala svoj názov. Ich 
vek vedci odhadujú asi na 6 000 rokov. V okrajových častiach 
jaskyne sa nachádzajú zvyšky kostier kún, hlodavcov, medveďa 
hnedého, ba i kozy. 

Zlákali vás fotografické zábery? Chcete zažiť dobrodružstvo? 
Informácie o možnostiach, ako sa dostať na „miesto činu“ i  roz-
šírenú verziu článku nájdu záujemcovia na webovej stránke 
tohto časopisu. 

Danica	Božová	
Foto:	Vladimír	Boža

JASKyŇA MŔtVyCH NEtOPIEROV
alebo

 dOBROdRUžStVO ZA PÁR KORúN
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